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كلمة دولة الرئيس السيّد سعد الحريري
أستهل كلمتي بتوجيه التحية التحاد “اورا” الذي يضم “مؤسسة البورا” ،و“االتحاد الكاثولييك العاملي
ّ
لدي أن يف
للصحافة – لبنان “أوسيب لبنان” ،و“أصدقاء الجامعة اللبنانية” ،و“نبض الشباب” .وال شك ّ
اتحاد هذه الجمعيات العاملة يف الحقول االجتامعية واإلعالمية والرتبوية والتنموية قوة محققة وطاقة
إيجابية ذات نفع عظيم يفيد من مثارها أبناء هذا الوطن جميعاً.
يل يطل من
وتنبع أهمية هذا الفوروم من كونه يخلق مساحة تفاعل وإثراء معريف وتوجيه تربوي وعم ّ
خالله اتحاد “أورا” عىل جملة من القضايا التي تهم فئة الشباب بشكل خاص بوصفهم حيوية الحارض
وخمرية املستقبل ويشكلون فئة واسعة من الشعب اللبناين .فضالً عن أن الجهود اإلمنائية والعلمية
واإلعالمية والرتبوية والبيئية واملهنية التي ينشط االتحاد يف تفعيلها وتشكل هدفاً سامياً ومستداماً
ألنشطته من شأنها أن ترفد جهود الدولة والقطاع العام عىل أكرث من مستوى .وال بد أن أن ّوه عىل هذا
الصعيد بالخدمات الجلىّ وجهود التنمية البرشية التي ينشط اتحاد أورا بجمعياته األربع عىل مدار
السنة يف تحقيقها عىل األرض .إذا ال يكفي أن يكون املجتمع شاباً بعدد أبنائه فقط ،بل بنوعية الطاقات
الشابة التي يعمل أصحاب الشأن يف هذا امللتقى ،عىل بنائها وتطويرها ثقافياً وعلمياً ومهنياً وأخالقياً
وحقوقياً كأساس يُع َّول عليه يف نهوض الوطن ورقيه وتقدمه .وليس مستغرباً يف هذه الحال ،أن يكون
“فوروم الفرص والطاقات” الذي اختاره االتحاد عنواناً مللتقاه ،خري معبرّ عن توجهاته املثرية لالهتامم
والتقدير ،سواء ما تعلق منها بأنشطته الهادفة إىل تقوية ارتباط الشباب بالوطن بإتاحة الفرص أمامهم
عىل قدر املستطاع يف إيجاد فرص العمل ،وإعدادهم للمشاركة يف بناء الدولة  ،وتوجيه الطالب الختيار
االختصاصات التي يحتاج إليها املجتمع وتؤمن لهم بعد التخرج فرص البقاء واإلنتاج بديالً من هجرة
الكفاءات واألدمغة ،ودعم الجامعة الوطنية بأبرز احتياجاتها وتعزيز أهليتها وكفاءاتها العلمية والعملية،
وربط أبناء القرى باألرض ليكونوا لُبنة إمنائها وتطويرها عىل املستوى التعاوين واالقتصادي والثقايف وغريه،
وتعزيز اهتاممهم بقضايا البيئة وتثقيفهم بشؤون حاميتها ،وتوعية الشباب عىل حقوقهم اإلنسانية،
وتثقيف العاملني يف قطاع اإلعالم واملؤسسات اإلعالمية بأخالقيات املهنة والتزام حرية التعبري والرأي التي
غيض من فيض جهودكم الب ّناءة.
يكفلها الدستور اللبناين ،وهذا ٌ
ويف النهاية ،أشد عىل أيديكم جميعاً آمالً أن يحقق “فوروم الفرص والطاقات” أهدافه املرج ّوة التي نث ّمنها
ونعتربها جزءا ً من مساعينا كحكومة ،ولنعمل يدا ً بيد لبناء غد أفضل لنا وألبنائنا من بعدنا.
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كلمة رئيس اتحاد «أورا» األب طوني خضره

لبنان وطننا وفيه نبقى والحلم يكبر
إن «ق ّمة العبادة هي خدمة اإلنسان» وال ّرب قال« :السلطة خدمة» ونحن نقول :كل سلطة ال تخدم
هي تسلّط .فالخدمة رشف وتضحية وتستمر مع بقاء اإلنسان ،والتسلّط ظلم يزول مع كل سلطة من
أي نوع كانت وتذهب هذه السلطة مع املتسلطني واملست ّبدين .وألن شعار إتحاد «أورا» الذي يض ّم
الجمعيات :أوسيب لبنان ،البورا ،نبض الشباب ،أصدقاء الجامعة اللبنانية هو الخدمة امل ّجانية الدامئة
للشباب وعائالتهم كانت مبادرته بتنظيم فوروم الطاقات والفرص  ،2018وهو محاولة فريدة من نوعها
يف لبنان والرشق األوسط.
فبعد ان نظّم أوسيب لبنان املعرض املسيحي لإلعالم والثقافة منذ  2002دون توقف ،تط ّور العمل ونشأت
جمعيات جديدة حتى وصلنا إىل  4معارض يف معرض واحد من أجل غد أفضل للبناننا ولشبابه و لشيبه.
يشارك أكرث من مئتي مؤسسة وجمعية يف هذا الفوروم :من دور نرش ومؤسسات وجمعيات ثقافية
وإجتامعية وتعاونيات زراعية وحرفية وفنانون ورجال أعامل
وأخصائيون يف كل املجاالت إضافة إىل
ّ
مهرجان األفالم القصرية وصالون الفنون الجميلة الثالث واألبواب املفتوحة للجامعة اللبنانية.
كل ذلك من أجل أن نجعل شعار «لبنان أ ّوالً» مطبّقاً ،ليك ال تبقى كلامت مبعرثة سياسية الحدود فقط،
بل نريده أن ينسحب عىل «لبنان أ ّوالً» لليد العاملة اللبنانية« ،لبنان أ ّوالً» ألدمغة الشباب« ،لبنان أ ّوالً»
لتخفيض نسبة البطالة« ،لبنان أ ّوالً» للعمل اإلجتامعي واإلقتصادي...
قد أردنا هذا الفوروم برعاية دولة الرئيس السيد سعد الحريري الشاب لنحثّ الحكومة اللبنانية عىل
اإلهتامم بالشباب وهمومهم وتكريس بعض جلساتها لوضع خطط رسيعة للحد من البطالة يف لبنان التي
تخطّت يف بداية هذه السنة  %35عامة و %60يف أوساط الشباب خاصة.
نستلهم بركة ال ّرب ونعمه لتنجح هذه املحاولة الجديدة وتكون قضيتنا لسياسة جديدة منتجة تخدم
االنسان من أجل رعاية أجيالنا يف الوطن وبخاصة ألنّنا نؤمن بأ ّن «السياسة هي فن رشيف من أجل خدمة
اإلنسان والخري العام».
إن هذا العدد الكبري من املتطوعني واملتعاونني واملؤسسات املشاركة والطاقات والفرص املتاحة أمامنا يف
هذا الفوروم ستكون ساحة عامة ديناميكية تتالقى فيها كل هذه الطاقات والفرص لتح ّول لبنان إىل ورشة
إعادة إعامر وخدمة للجميع ،ليبقى الوطن لكل أبنائه ساحة تالقي وتوازن وعطاء وتن ّوع ومشاركة ،لنعيد
البنيان بسواعد شبيبتنا ،وتبقى أرضنا رسالة سالم ومحبة لكل الرشق والعامل.
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إتحاد أورا لمستقبل أفضل وخدمات مجانية وافرة
سنة  1997تأسس «أوسيب لبنان» ،وعام  2008تأسست «البورا» ،Laboraوسنة “ 2011أصدقاء الجامعة
اللبنانية”  AuLibو “نبض الشباب”  .GroActهذه الجمعيات األربع تق ّدم أكرث من أربعني خدمة مجانية
للبنانيني أفرادا ً ومؤسسات إجتامعية وشبابية وفق املبادئ التالية :الخدمة املجانية ،اإلعتامد عىل الكفاءة
واملهنيّة والعمل بعيدا ً عن “زواريب السياسة الضيقة” واملنافسة الطائفية والحزبية واإلعتامد عىل العمل
املسيحي مبشاركة كل الكنائس يف لبنان.
أ ّوالً  -االتحاد الكاثولييك العاملي للصحافة – لبنان (أوسيب لبنان) :يهدف إىل :تشجيع حضور اإلعالميني
يف مختلف قطاعات اإلعالم ودعم عملهم ،الدفاع عن حقوق اإلعالميني واملؤسسات االعالمية ،وأخالقيات
مهنة االعالم ،السعي إىل تعزيز مبادرات التأهيل االعالمي يف لبنان ،والدفاع عن حقوق االنسان األساسية،
الحق يف حريّة الرأي والتعبري .يصدر االتحاد دورياً مجلة «أورا» ،وهي مجلة خدماتية ،ثقافية
خاصة ّ
واجتامعية ناطقة باسم اتحاد «أورا» ،إىل جانب عدد من الكتب واملنشورات ،الس ّيام منها األبحاث
املتعلّقة بأخالقيات مهنة االعالم .وقد درج االتحاد عىل إصدار عدد من البيانات عرب «مرصد الحريّات
اإلعالمية» دفاعاً عن اإلعالميني والحريّات اإلعالمية ،وقد بلغ عددها حتّى اآلن أكرث من مئة بيان .باإلضافة
إىل تنظيمه املعرض املسيحي منذ  16عاماً.
ثانياً  -جمعية البورا ( :)Laboraتأسست من قبل مجموعة من الناشطني يف العمل اإلجتامعي ،تسعى إىل
إيجاد الحلول املالمئة ملشكلة البطالة التي تشكل عبئاً عىل املجتمع اللبناين وخاصة املسيحي منه« .البورا»
تعمل عىل الح ّد من هجرة املسيحيني وعىل تثبيتهم يف أرض الوطن ،وكذلك الحفاظ عىل التوازن داخل
مؤسسات الدولة وفقا ً ملقتضيات الوفاق الوطني مبوجب الدستور وامليثاق الوطني ،يك يبقى الحضور
املسيحي فاعالً ومؤثرا ً يف كامل الجسم اللبناين الغني يف تن ّوع مكوناته وليك تكون الدولة يف خدمة جميع
أبنائها:
 «قسم التوجيه» :يهدف إىل توعية الشباب عىل دورهم يف بناء الدولة وعىل أهمية االنخراط يفوظائف القطاع العام واالستفادة من تقدميات الدولة.
 «معهد االعداد والتدريب» :يقوم برصد الوظائف الشاغرة وتلك القريبة الشغور يف القطاع العا ّم،ث ّم يقوم بإعداد املتق ّدمني املحتملني لتلك الوظائف وإعدادهم ذهنياً وعلمياً وفق رشوط ومتطلّبات
الوظائف .وينظم دورات تدريبية إلعداد الطالب املتقدمني ملباريات الدخول إىل كليات الجامعة
اللبنانية.
 قسم التوظيف :يهدف إىل تأمني فرص عمل للشباب يف املؤسسات الخاصة وإىل التع ّرف عىلاحتياجات طالبي العمل من الشباب اللبناين املسيحي.
 «قسم الشكاوى واملراجعات» :يتابع أوضاع واحتياجات املوظفني يف مختلف الدوائر واملؤسساتالرسمية.
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 «قسم اإلرشاد واالستفادة» :يهت ّم بتوعية ومساعدة املواطن لالستفادة من الخدمات واملساهامتالتي تق ّدمها الدولة اىل املواطنني أفرادا ً ومؤسسات ،يف جميع املجاالت التنموية واالجتامعية والصحية
والزراعية وغريها.
ثالثاً  -جمعية نبض الشباب  : GroActيهدف إىل استنهاض املجتمع الشبايب اللبناين وتفعيله بكل
الوسائل املمكنة.
مفصلة ملساعدة جمعيات املجتمع املدين بهدف توعيتها عىل تحصيل
وضعت جمعية «نبض الشباب» آلية ّ
حقوقها من الدولة وتفعيل االمناء يف مناطقها ،ومتابعة الطلبات املتعلقة بهذه املساعدات والتقدميات
لدى املراجع
املختصة وتض ّم الجمعية مجموعة من الشباب اللبنانيّني امللتزمني بالقيم واألخالق اإلنسانية.
ّ
من أه ّم املشاريع التي تعمل عليها جمعية «نبض الشباب» :عودة الحركة الشبابية واالمنائية اىل البلدات
والقرى وتشجيعهم عىل التط ّوع والعمل الجامعي وتأسيس الجمعيات ،وتسعى إىل التعاون مع املجتمع
الشبايب ،كاألندية واالتّحادات ٬الكشافة ٬الهيئات ،الجمعيات الحركات الشبابية والتعاونيات بكل أنواعها،
ومساعدتها يف إقامة النشاطات املتنوعة (الرياضية ،الثقافية والعلمية ،االجتامعية والرتفيهية ،)...مساعدة
التعاونيات الزراعية عىل ترصيف انتاجها من خالل تنظيم معرض اإلنتاج الزراعي السنوي الهادف إىل
م ّد جرس تواصل بني الجمعيات التعاونية ومتكني الجمعيات الناشئة عرب إقامة ورش تدريب م ّجانية حول
إدارة الجمعيات وتفعيلها ومتويلها.
رابعاً  -جمعية أصدقاء الجامعة اللبنان ّية  : AuLibتهدف إىل دعم الجامعة اللبنان ّية لتبقى الجامعة
الوطنية التي تتوفر فيها سامت التفوق والتن ّوع واملشاركة.
من أه ّم املشاريع التي تعمل عليها « :معرض األبواب املفتوحة» السنوي الذي يهدف إىل تعريف الطالّب
الثانويّني بالجامعة اللبنانية واختصاصاتها وفرص العمل التي تتيحها لهم مستقبال ،القيام بحمالت إعالميّة
توجيه ّية للطالب الثانويني الذين يريدون االنتساب اىل الجامعة ،إعداد دورات تحضريية ملباراة الدخول
إىل كليات الجامعة مخصصة للطالب الذين يرغبون يف االنتساب اليها ،العمل عىل بناء مج ّمعات جامعيّة
يف املناطق اللبنان ّية كافة ،دعم الطّالب املتخ ّرجني من الجامعة اللّبنانية ،وتأمني فرص عمل مالمئة لهم يف
لبنان وحثّ أصحاب الكفاءات والخريجني عىل االنخراط يف الهيئة التعليمية للجامعة اللبنانية والدفاع عن
حقوقهم ومطالبهم والحفاظ عىل التوازن والتن ّوع يف الجامعة.
إنّه إتحاد أورا :أربع جمعيات مجتمعة يف قضيّة واحدة تق ّدم أكرث من  40خدمة م ّجانية وتطمح إىل ٍ
غد
أفضل ،ينظّم هذا العام ولهذه الغاية “فوروم الطاقات والفرص”  ،2018أل ّول م ّرة يف لبنان.

أمانة رس إتحاد أورا
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مهرجان وطني وتظاهرة اجتماعية
يولد اإلنسان ويبدأ رحلة التفتيش عن الفرص :فرص الحياة ،فرص التعليم ،فرص العمل،
فرص الفرح ،فرص النجاح ،فرص العطاء ،فرص املشاركة والتعاون ...أي باختصار فرص
إبراز طاقاته وقدراته.
واإلنسان يف لبنان ،يعيش الرحلة عينها ،ولكن بفارق مفصيل عن باقي مواطني العامل:
طاقاته كبرية أما فرصه فقليلة ،وذلك نظرا لواقع لبنان الذي ال يخفى عىل أحد ،وظروفه
الصعبة كوطن ما زال يف طور النهوض من كبوة الحروب التي م ّرت عليه ،والكفاح ض ّد
مخاطر واقع البلدان املحيطة به ،ومحاربة نزيف شبابه نزوحا وهجرة...
وأل ّن الحياة-وبخاصة يف لبنان -هي فرص وطاقات ،ق ّرر “اتحاد أورا” بجمعياته األربع
(اإلتحاد الكاثولييك العاملي للصحافة ،البورا ،نبض الشباب ،وأصدقاء الجامعة اللبنانية)
تنظيم «فوروم الفرص والطاقات» ،بهدف الجمع بني الطاقات -وبخاصة طاقات الشباب-
بالفرص عىل أنواعها :عمل ،تعليم ،ثقافة ،فن...
ويأيت “فوروم الفرص والطاقات” ،تتويجا للمعرض املسيحي الذي نظمه اإلتحاد عىل مدى
توسع
الـ 15سنة املاضية عىل التوايل ،وحاجة فرضت نفسها عىل “اتحاد أورا” بعد أن ّ
نطاق عمله إىل تقديم أكرث من  40خدمة مجانية للمجتمع اللبناين ،هي مثرة أعامل
جمعيات اإلتحاد األربع .ومن رحم التعاون ،ومن منطلق أ ّن “يف اإلتحاد ق ّوة” ،ولدت هذه
التظاهرة اإلجتامعية واملهرجان االوطني بشكل أربعة معارض يف معرض واحد:
معرض التوظيف مبشاركة املؤسسات املعنية بفرص العمل يف مختلف القطاعات الخاصةوالعامة ،ويهدف اىل توظيف أكرب عدد من الشباب يف القطاعني الخاص والعام ،وتحفيزهم
كذلك عىل الدخول اىل وظائف الدولة( ،اظهار أهمية تقدميات الدولة للمواطنني) ،محاربة
للبطالة وح ّدا ً للهجرة.
معرض االبواب املفتوحة للجامعة اللبنانية ،ويهدف إىل دعم الجامعة الوطنية :أساتذةوطلاّ با( ،تعريف الطالب عىل اختصاصات الجامعة ،مساعدتهم عىل اختيار ميدان
تخصصهم ،والعمل عىل إبراز الصورة الحقيق ّية للجامعة الوطنية )...تشارك فيه كل ّيات
الجامعة اللبنانية ومعاهدها ،وذلك لدعم هذا الرصح الوطني وتوجيه الطالب إىل
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اإلختصاصات التي يحتاجها سوق العمل ،يك ال تخ ّرج الجامعة اللبنانية أو الجامعات
األخرى عاطلني عن العمل كام يجري اليوم لألسف.
املعرض املسيحي ويهدف إىل التع ّرف عىل الثقافة والرتاث املسيحيني ،القامئني عىل املحبةوالعطاء املجانيني واإلنفتاح عىل اآلخر وم ّد الجسور بني الحضارات والثقافات كافّة ،تشارك
فيه دور نرش ومكتبات وجامعات خاصة وفنانون تشكيليون وابرشيات وأصحاب مشاغل
يدوية.
معرض االنتاج الزراعي والحريف ،تشارك فيه التعاونيات الزراعية والحرفية والجمعياتالشبابية ،ويهدف اىل تشجيع اإلنتاج اللبناين وتسويقه وجمع شمل الحرفيني والزراعيني،
وبخاصة يف بلدات األطراف حيث تغيب أوتكاد تنعدم فرص العمل ،وبالتايل فرص العيش
الكريم.
وباإلضافة إىل أجنحة العرض ،تتخلل املعرض سلسلة نشاطات من ّوعة متت ّد من تاريخ
افتتاحه ،يف  20شباط  2018إىل  25منه ،بينها «مهرجان أورا لألفالم القصرية» ،حفالت
موسيقية ألوركسرتا الجيش وقوى األمن الداخيل وفرق أخرى ،ندوات زراعية واجتامعية،
لقاءات حول السياحة واإلعالم ،محارضات اقتصادية وعلمية ورياضية ،تكريم فنانني
وطالب وأساتذة ،دورة تدريبية عىل القيادة والعمل الفريقي ،مسابقة للمشاهري يف اللغة
العربية يعود ريعها لجمعيتني خرييتني ،عشاء قروي وكركة عرق ،مشاغل حرفية ،تصوير
حلقة خاصة من برنامج «جيل اإلنجيل» ،باإلضافة إىل الفنون التشكيلية والصور ،ومساحة
كل زائر مهام كان عمره ،ما
تدريب لطالب اإلعالم ،وغريها من النشاطات ،بحيث يجد ّ
يستهويه ويه ّمه ،ليجمع «الفوروم» بني اإلستفادة واإلستمتاع ،كام يجمع بني «الفرص
والطاقات».
إ ّن «فوروم الفرص والطاقات  »2018حاجة وطن ّية بامتياز وخدمة عا ّمة ورضورة مل ّحة.
إنّه مساحة تالق وحوار بني أبناء الوطن ،يك يبقوا فيه ومعه ،ويكونوا واحدا كام أ ّن الوطن
واحد.
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مهرجان اتحاد «أورا» لألفالم القصيرة
منسق المهرجان

يان دوالج

تم إطالق مهرجان اتحاد “أورا” لألفالم القصرية
والوثائقية )Oraunion Film Festival (OFF
بهدف دعم املخرجني السينامئيني اللبنانيني لتطوير
صناعة السينام اللبنانية.
وعىل غرار اتحاد “أورا” الذي يض ّم جمعيات ع ّدة
تدعم الشباب اللبناين يك يعدل عن فكرة الهجرة،
يهدف مهرجان اتحاد “أورا” السيناميئ إىل تعزيز
قدرات الفنانني اللبنانيني املبدعني.
ويرتجم ذلك عرب اإلضاءة عىل مواهب الشابات والشبان ووضع مساحة واسعة بترصفهم
لعرض أعاملهم الفنيّة ومنرب يعبرّ ون من خالله عن أفكارهم وطموحاتهم مبا يساهم
يف بعث حركة ثقافية حيويّة تنطلق من لبنان ،مصدر اإللهام لكبار املفكّرين والفنانني
العامليني.
منصة لرتويج الف ّن السابع اللبناين وصلة وصل مع مهرجانات
بالتايل ،يشكّل هذا املهرجان ّ
السينام العاملية ،فيسهم بذلك يف م ّد جسور تواصل بني الشعوب والحضارات ليع ّززوا
ثقافة السالم فيام بينهم.
لجنة التحكيم لمهرجان 2018

رئيس اللجنة الياس دومار ،ناقد سيناميئ.
ماري ترييز معلوف ،ممثلة وناقدة سينامئية
هاين خشفي ،مخرج تلفزيون وسينام
شادي ريشا ،مقدم برامج تلفزيونية ،ممثّل ،ومنتج
عيل قديح ،مدير فني
ميشال ومرسيل” ، ”Twix Twinممثالن ومقدما برامج تلفزيونية
برنامج المهرجان

حفل االفتتاح ،األربعاء  21شباط  10:00 – 8:00( 2018مسا ًء)
عرض االفالم القصرية واألفالم الوثائقية ،الجمعة  23شباط ( 9:00 – 4:00مسا ًء)
حفل االختتام ،األحد  25شباط ( 10:00 – 8:00مسا ًء)
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“”فتايتde Hadil Hamze, Court-métrage, durée 7’45
“Massa” de Layal El-Ghossain, Court-métrage, durée: 15’ 17
“Son Fils” de Charbel I. Bou Antoun, Docu-Fiction, durée 15’07
“L’aveugle de la Cathédrale” de Nadine Asmar, Court- métrage ,
durée: 17’35
“Faim” de Joseph Maroun, Court-métrage, durée 20’
“»انت بطلde Mohamad Houmani, Court-métrage, durée 10’10
«Mathilde» de Chloé Bou Merhi, Court-métrage, durée 17’
«Dad, Where is our Home ? « بابا نحنا بيتنا وينde Nader Chalhoub,
Court- métrage, durée 21’40
«Lumière» de Roland Bou Diwan, Court-métrage, durée 16’
«Midnight Special» de Rita Amidi, Court-métrage, durée 20’56
«With you »معكde Anaïs Wakim, Court-métrage, durée 10’
«Al Ekhwa Sahhab» de Manar Saad, Documentaire, durée 29’29
«A piece of Land» de Fadi Saghbiny, Documentaire, durée: 8’30
«Missed Fortunes -  عند قوم فوائ ُد،»مصائب قومde Jihad A. Marhaba,
Mockumentary- Docu. Fiction, durée: 13’16
«Dentelle» de Pedro Hasrouny, Court-métrage, durée: 13’
«First Meet» de Zyad Moussa, Court-métrage, durée: 16’
«Naseem» de Michael Asmar, Court-métrage, durée 14’
«Youssef» de Fadi Saghbiny, Court-métrage, durée: 9’51
«Abu Shady And ZOUBA» de Nader Harb, Documentaire,
durée: 10’53
«Snowed In» de Anthony Zouein, Court-métrage, durée 15’
«Say Who I Am» de Moustafa Ghabris, Court-métrage durée: 17’
“Hayat Beirut” de Mohamed Monla, Court-métrage, durée: 8’
«And then?» de Mohamad Jezzine, Court-métrage, durée 8’45
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منسق معرض الفنون المرئيّة

جاك مناسا

يف العام  ،2015طلب مني رئيس «اإلتحاد الكاثولييك العاملي للصحافة – لبنان» األب طوين
خرضه ،تنظيم معرض فني ثقايف ،ضمن إطار املعرض املسيحي السنوي.
فاقرتحت عليه
ُ
أن يكون املعرض صالونًا للفنون املرئية ،يتض ّمن فنونًا تشيكليَّة :نحت ،تصوير فوتوغرايف،
وغريهام من الفنون املرئية .فوافق عىل الفكرة ،وانطلقت فعاليات هذا النشاط ضمن
إطار فعاليات املعرض السنوي .ويف دورته الثالثة ينظّم هذا الصالون يف إطار معرض
«فوروم الفرص والطاقات  »2018يف الفوروم دو بريوت.
حيث شارك يف هذا الحدث ،خالل ثالثة أعوام متتالية ،نخبة من الفنانني اللبنان ّيني
واألجانب ،هم:
أڤفينا شاالليس ،ألدونا أَشقر ،أنج حلو ،أندريه منّور ،أنطوان برباري ،أنطوين خليل ،أنطوان
مطر ،إيرينا نوفيتسكا ،إيوانا صفري ،برنار رنّو ،بول سليامن ،بيارو ضو ،جاكلني شاميل ،جاك
مناسا ،األب جان جبور ،حياة حداد ،دوروتكا امتدجيان ،رانيا معوض ،رودولف شمعون،
سمري بصبوص ،شارل شاميل ،طوين مسعد ،ظافر سليامن ،عطالله شاميل ،عصام خريالله،
غازي أبو يونس ،فكتور حداد ،فكتوريا غريفورييفا ،فوزي عبد الساتر ،ڤريونيك نادر،
كريستيل بيريي ،مارون حكيم ،منى زود خوري ،ناجي جلخ ،نجال حبيش ،نادين شاهني،
نبيل بصبوص ،نزار ضاهر ،نينا برهوش.
يهدف هذا الصالون ،إىل تعريف الجمهور ،عىل مختلف األعامل التقنية واملدارس الفن ّية
املتنوعة التي متيّز أعامل الفنانني ،كام أن مشاركة نخبة من الفنانني األجانب كل عام،
أَحيت مساحة لقاء ،جاءت مبثابة حوار فني بني أساليب وتقنيات مختلفة م ّيزت كل فنان،
من خالل ثقافته ومعرفته وبيئته.
لقد القى هذا النشاط ترحي ًبا من الجمهور اللبناين ،الذي أوجدت له «أوسيب لبنان»
واتحاد «اورا» ،مساحة وافية ،إلظهار النتاج الفني املبدع ،الهادف إىل تحفيز شباب
املجتمع اللبناين عىل الخلق واإلبداع يف كافة املجاالت والنشاطات ،لتحسني األوضاع
الثقافية والفنية واإلقتصادية يف املجتمع الذي ينتمون إليه ،وإظهار وجه لبنان الحضاري،
ليبقى هذا الوطن ،رسالة حدودها العامل.
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Exhibitor Information

Christian
Exhibition Index
organized by
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Christian Exhibition Index
Al- Nour Coop

A10

American University of Culture &Education - AUCE

A46

Antonine University

A47

Arab Open University

A40

American University of Science and technology

A13

Ayat

A2- A3a

Badaro Baptist Church

A11

Beyt Elaykouna

A53

Bible Society

A4 -A3b

Bkerke jeune / Youcat foundation

A43-A44

Caritas Lebanon

A17

Cero

A21

Congrégation des Franciscaines de la Croix du Liban

A34

Conseil pour L’Apostolat des laics au Liban

A15

Diocèse Patriarcal Maronite Jounieh

A25

Enfants De Marie

A24

Focolare movement

A48

Friends of Mary Queen of Peace
Holy Spirit University of Kaslik - USEK

A42

Jenny Karam

A37a

L’ Atelier d’Art Sacré

A12

Lebanese Canadian University- LCU

A51

Lebanese German University- LGU

A26

Leadership and Management Academy

A32

Le village de Bekaaqafra

A7

Librairie Club des Sciences

A38

Librairie Saint Paul

A22-23

Librairie Stephan

A1
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Christian Exhibition Index
Ligue Latine Du Liban

A33a

Lumière Obscure II

A39

Middle East Lutheran Ministry Museum of Media

A56

Nayef Alwan

A49

Notre Dame Unniversity - Louaize

A52

Ordre Antonine Maronite

A18-A19

Ordre Des Frères Mineurs Capucins

A31

Ordre Des religieuses Libanaises Maronites

A6b

Ordre Des Carmes

A54-A55

Oummallah.com

A41

Patriarcat Armenienne Catholique

A14

Risalat Alkalima

A28

Soeurs Maronites de la Sainte Famille

A29

Soeurs Missionnaire du Très Saint Sacrement

A27

Tele Lumiere

A45

The Gateway bookshop

A35-A36

Travaux Liturgiques

A37b

Université La Sagesse

A9

Université Libano Française

A50

University of Balamand

A5-A6a

Vicariat Apostolique Des Latins

A33b

Vin De Bzommar

A16

Wadi Qanoubeen Association Workshop Faculty of Information A8
Workshop Faculty of Information
Museum of Media
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Agricultural
& Craft Production
Fair
organized by
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Agricultural & Craft Production Fair Index
List of Industrial Cooperatives and Farmers
Advanced Olive Project

D25-0

Agricultural Cooperative of Tanbourit

D14

Agricultural Cooperative Association in Douma

D16

Agricultural Cooperative Association- Deir Mimas

D18

Agricultural Organic and Apicultural Cooperative Association

D21

Agricultural Cooperative Association for Packaging and Marketing in Bekaa Kafra

D28

Agricultural Cooperative Association in Chadra

D30

Agricultural products beit Chabeb Roula Choker

D16-2

Al-Atayeb (Delicacies) Cooperative, Kfardebian

D17

“Ain el akel”

D29

Premiuim Group

D23

Carob Molasses Sweets

D27

Cooperative Association for Nutritional and Agricultural Production

D26

Cooperative Association for Agro-Industry and Crafts Manufacturing

D31

Cooperative Association for Agricultural Production “Jana al-Ayadi”

D25

Cooperative Association for Industrialization

D34

Elie Rizk Institution

D24

Fresh Natural Products

D13

Fresh Agricultural Products

D23

Fruit-Based Beverage Industry

D35

Honey and Other Bee Products

D17-3

Jiwarouna

D19

Marwan Francis Rizk

D22

“Mounet Baytna”

D21-2

Multi-flavored Cookies and Healthy Cakes

D19-2

Nbid al daaya

D24-2

Our Lady of Good Help Sisters

D38
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Products of St. Benoit Order- Dlebta

D22-2

Persimmon Drie Fruit Industry

D36

Rose Water Arak Distilleries - Dahab

D15

Shams Permaculture

D33

Special Batrouni Lemonade

D20-2

St. Simon’s Agricultural Cooperative Association

D23-2

Therese Morcus’ Marzipan Confection

D20

The Production of Bchaaleh’s Farmers

D25-2

Tony Geroge Hanna’s Agricultural Products

D37
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Agricultural & Craft Production Fair Index
List of Craftsmen
7 Dimensions

D7

Aoun Artisanal Crafts

D6

Artist Antoine Hachem’s Atelier

D5

Artisanal Handicrafts

D22-3

Artisanal Handicrafts

D18-1

Artisanal Handicrafts

D25-1

Caroline Youssef Abi Daoud

D3

Ceramic Floor

D11

“CHELNA” (Our Work) Atelier

D8

Distinct Varieties of Artisanal Crafts

D18-1

Diverse Artisanal Industry

D13-1

Elie Rizk Institution

D13-2

Handicrafts on Fabric

D23-1

Handicrafts

D24-3

Handicrafts

D21-3

Handicrafts on Fabric
Handicrafts and Embroidery

D19-3

Handicrafts

D14-2

Handicrafts

D15-2

Handicrafts

D17-2

Handicrafts

D25- 3

Hay Baskets Weaving

D20-1

Iraqi Handicrafts

D2

Image-Printing on Rocks

D12

Jewelry Boxes Industry

D26

Joseph Ghanem

D4

Julie’s Glass Printing

D10
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Lebanese Artisanal Association

D22-1

Leather Carving Crafts

D16-3

Modern Soap Industry

D20-3

Rashaya Cooperative for Pottery Industry

D15-3

Rashaya al-Foukhar Municipality

D14-3

Rahbani Style

D10

Roula’s Art

D1

Saliba ART

D24-1

Traditional Scented Soap Industry

D15-1

Various Artisanal Crafts

D19-1

Viviane Demian

D23-3

Wax Industry

D17-1

Wide-Ranging Artisanal Industry

D14-1

Women’s Artisanal Association

D13-1

Wood Art

D9

Wool Crochet Embroidery

D21-1

Wood and Stone Carving

D16-1
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Open Doors
to the Lebanese
University

organized by
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Open Doors to the Lebanese University Index
AULib

C1

Center for Languages and Translation

C14

Center for Language Sciences and Communication

C14

Faculty of Agronomy

C7

Faculty of Dentistry

C4

Faculty of Economics and Business Administration

C18

Faculty of Engineering

C13

Faculty of Fine Arts and Architecture

C19

Faculty of Fine Arts and Architecture

C20

Faculty of Information

C8

Faculty of Law and Political and Administrative Sciences

C16

Faculty of Letters and Human Sciences

C15

Faculty of Pedagogy

C17

Faculty of Public Health

C6

Faculty of Public Health

C5

Faculty of Pharmacy

C3

Faculty of Sciences Med-Pharm

C3

Faculty of Sciences

C2

Faculty of Tourism and Hospitality Management

C9

Institute of Social Sciences

C10

Institut Supérieur des Sciences Appliquées et Économiques – CNAM

C12

Institute of Technology

C11
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المعرض المسيحي
تنظيم
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الئحة العارضين

تعاونية النور األرثوذكسية للنرش والتوزيع

A10

الشخص املسؤول عن الستاند :نبيل زغيب
عنوان املؤسسة :الدورة قرب ملعب برج حمود  -كنيسة سيدة الينبوع
صندوق الربيد :بريوت11 - 2966 :
الخلوي03603783 :
الربيد االلكرتوينnamo_z@hotmail.com :
املوقع االلكرتوينwww.mjoa.org :

الجامعة األمريكية للثقافة والتعليم
الشخص املسؤول عن الستاند :منال شومار
عنوان املؤسسة  :بدارو
الهاتف385566-01 :
الربيد االلكرتوينmanalchoumar@auce.edu.lb :
املوقع االلكرتوينwww.auce.edu.lb :
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الجامعة األنطون َّية

A47

الشخص املسؤول عن الستاند :فانيسا األسمر
عنوان املؤسسة :الحدت-بعبدا ،شارع الجامعة األنطون َّية
صندوق الربيد 40016 :الحدت-بعبدا ،لبنان
الهاتف05927000 :
الفاكس05927001 :
الربيد االلكرتوينcommunication@ua.edu.lb :
املوقع االلكرتوينwww.ua.edu.lb :
هي
ة
ي
األنطون
تعريف عن املؤسسة :الجامعة
مؤسسة كاثوليك َّية ت ُعنى بتطوير مواهب الشباب يف فرح الحقيقة
َّ
َّ
وترافقهم يف تحصيل العلوم واملهارات العمليَّة والحياتيَّة ،ما يتيح لهم أن يصبحوا نسا ًء ورجال أكفياء ويف خدمة
املجتمع .تحقِّق الجامعة األنطون َّية هذه الرسالة يف احرتام التن ُّوع واالستقامة األخالق َّية وإلزام َّية التف ُّوق .تش ِّجع
الجامعة األنطونيَّة األبحاث العلميَّة املتَّصلة بواقع املجتمع ،واملهنيَّة التي يحييها اإلبداع .قيم الجامعة هي:
الحقيقة ،الكرامة ،التن ُّوع ،األخالق ،التف ُّوق.

الجامعة العربية املفتوحة

A40

عنوان املؤسسة :الطيونة – شارع عمر بيهم – بريوت
صندوق الربيدBeirut 2058 4518, Lebanon :
الهاتف39 21 39 01 :
الفاكس46 21 39 01 :
الربيد االلكرتوينcontactus@aou.edu.lb :
املوقع االلكرتوينwww.aou.edu.lb :
تعريف عن املؤسسة :أُقرت الجامعة العربية املفتوحة مرشوعاً عربياً غري ربحي لتساهم يف توفري فرص التعليم
العايل ألكرب رشيحة من مواطني الدول العربية .تتبنى الجامعة نظام التعليم املفتوح الذي يتميز باملرونة من حيث
مالءمة عملية التعلم مع ظروف الطلبة وقدراتهم  .إن الجامعة العربيّة املفتوحة حائزة عىل اإلعتامد الربيطاين
الذي ينص عىل أن مستوى التّعليم يف الجامعة العرب ّية املفتوحة هو بجودة التّعليم نفسها يف الجامعات الربيطانية،
وعليه يستطيع الطّالب متابعة دراساته العليا من دون الحاجة اىل املعادلة يف أي جامعة من جامعات بريطانيا أو
أوروبا.كام أن الطّالب املتخرج يحصل عىل شهادة بريطانية باإلضافة اىل شهادة الجامعة العرب ّية املفتوحة.
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الجامعة االمريكية للعلوم والتكنولوجيا

A13

الشخص املسؤول عن الستاند :زياد الدويري
عنوان املؤسسة :األرشفية
صندوق الربيدAshrafieh 1100-2130 ,16-6452 :
الهاتف7-218716 1 961+ :
الفاكس339302 1 961+ :
الربيد االلكرتوينzdoueiry@aust.edu.lb :
املوقع االلكرتوينwww.aust.edu.lb :
تعريف عن املؤسسة :جامعة للتعليم العايل مرخصة من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل يف لبنان .متنح جامعة
 AUSTشهادات الببكالوريوس واملاجستري يف عديد من االختصاصات يف كلية إدارة األعامل واالقتصاد ،كلية اآلداب
والعلوم ،كلية العلوم الصحية ،وكلية الهندسة .حازت عىل االعتامد من قبل  IACBEلشهادات الببكالوريوس
واملاجستري يف كلية إدارة األعامل واالقتصاد ،وحازت عىل االعتامد من قبل ِ ABETلشهادات البكالوريوس
واملاجستري يف اختصاصات هندسة الكمبيوتر واالتصاالت ،وهندسة املعدات الطبية ،وبرمجة الكمبيوتر.

AYAT

A2- A3a

الشخص املسؤول عن الستاند :جورج نايايت
عنوان املؤسسة :برج حمود ،سنرت دوكتوريان ،الطابق السفيل.
صندوق الربيد930-90 :
الهاتف669 570 3 961 :
الخلوي658 264 1 961 :
الربيد االلكرتوينinfo@ayatonline.com :
املوقع االلكرتوينAyatonline.com :
تعريف عن املؤسسة :هدفنا هو أن نظهر يسوع ربنا من خالل منتجات تعلن عن مجده ومحبته .نطمح يف
«آيات» إىل إعالن يسوع ونسعى ليك نعكس محبته وخالصه للماليني يف املنطقة وحول العامل .وإذ نشارك بكلمة
الله ،نحن نُسخّر التكنولوجيا الحالية ونستفيد من طاقمنا الخبري ليك نحصل عىل هدايا تذكاريّة خالقة ومح ّملة
باملعاين ،يف ج ّو من القيادة الف ّعالة ،والفرح ،والسالم ،واإلميان واملحبة .كام أننا نحثّ عىل الرشكة ما بني الحضارات،
واملجتمعات والكنائس من خالل القاسم املشرتك
األسايس ،وهو يسوع ربنا.
ّ
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“بيت األيقونة” بربكة دير الحرف

A53

املسؤول عن الستاند  :ريتا حاصباين.
عنوان املحرتف :منصورية املنت -طريق الديشونية -بناية حاصباين.
الهاتف / 04 - 400318 :الخلوي03 - 827230 :
الربيد االلكرتوين / iconesrita@live.com :املوقع االلكرتوين  -: Rita Hasbanyبيت األيقونة
عل كل بيت يتحول أىل أيقونة
تعريف عن املؤسسة :تأسس بيت األيقونة بهدف ادخال األيقونة إىل كل بيتّ ،
الثالوث القدوس .نكتب األيقونة وفق الرتاث البيزنطي .نحافظ عىل أصول الكتابة(الرسم) مع احرتام األلوان وما
هو مقبول كنسياً .ما نساهم بنرش األيقونة األقل كلفة لغري القادرين وفق أمناط مختلفة ترتاوح بني الطباعة عىل
القامش مع تذهيب وتعتيق وصوال إىل الطباعة عىل الورقة.

جمعية الكتاب املقدس

A4 -A3b

الشخص املسؤول عن الستاند :جويل مراد
عنوان املؤسسة :البورشية – شارع جمعية الكتاب املقدس
صندوق الربيد :ص .ب 11-747 .بريوت  -لبنان
الهاتف / 76-021143 - 01-902020 :الفاكس01-902010 :
الربيد االلكرتوين / BSL@Biblesociety.org.lb :املوقع االلكرتوينwww.biblesociety.org.lb :
تعريف عن املؤسسة :جمعية الكتاب املقدس منظمة مسيح َّية مسكونية ،ال تبتغي الربح ،تعمل عىل نرش رسالة
الكتاب املقدس وتعميق ثقافته لجميع األجيال ،وذلك من خالل :ترجمة الكتاب املقدس ونرشه بالوسائل املقروءة
واملسموعة واملرئية والرقمية كافة .التشجيع عىل قراءة كلمة الله والتفاعل معها .دعم الكتاب املقدس ومنارصة
قضيته إلعالء شأن كرامة اإلنسان .الرشاكة مع جميع الكنائس واملؤسسات املسيحية كافة.

مكتب راعويّة الشبيبة يف الدائرة البطريرك ّية املارون ّية

A43-A44

الشخص املسؤول عن الستاند :املونسنيور توفيق بو هدير
عنوان املؤسسة :مكاتب الدائرة البطريركيّة ،املج ّمع البطريريك ،ذوق مصبح
صندوق الربيدPO.BOX 5 JOUNIEH :
الخلوي / 03 - 288211 :الفاكس09 - 225924 :
الربيد االلكرتوينYoucat-arabic@hotmail.com :
املوقع االلكرتوينFacebook.com/Bkerkejeune / Facebook.com/YOUCAT.arabic :
تعريف عن املؤسسة :يطلق مكتب راعويّة الشبيبة ومؤسسة يوكات العربية يف سنة :Youcat Bible ،2018
الكتاب املقدس للشبيبة وذلك بعد كتاب ( Youcatالتعليم املسيحي الكاثولييك للشبيبة) وكتاب يوكات االعرتاف
وكتاب ( Docatالتعليم االجتامعي للكنيسة الكاثوليكية للشبيبة).
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رابطة كاريتاس لبنان

A17

الشخص املسؤول عن الستاند :بيرت محفوظ
عنوان املؤسسة :شارع د .يوسف حجار ،عامرة القلعة ،سن الفيل جبل لبنان
صندوق الربيد 16-5274 :األرشفية  /الهاتف  / 499767/01الخلوي / 312294/81 :الفاكس494713/01 :
الربيد االلكرتوين / jeunes@caritas.org.lb :املوقع االلكرتوينwww.caritas.org.lb :
تعريق عن املؤسسة :كاريتاس كلمة التينية تعني املحبة .تأسست يف لبنان سنة  .١٩٧٢كاريتاس لبنان ،الذراع
االجتامعية والرعوية الرسمية املشرتكة للكنيسة الكاثوليكية يف لبنان ،يف خدمة الفقراء ونرش املحبة واإلحسان
والعدالة ،وتوفري التنمية االقتصادية ،وسبل العيش والصحة والرعاية االجتامعية والتعليم وخدمات الهجرة،
واالستجابة يف حاالت الطوارئ واألزمات ،واملساعدات اإلنسانية والبرشية واإلغاثة ،واملحافظة عىل البيئة ،والدعوة
لحامية جميع األفراد والجامعات من الناس املحتاجني.

مركز الدراسات واألبحاث املرشق ّية ( CEROالرهبنة األنطون ّية) A21

الشخص املسؤول عن الستاند :جوسلني أوغست باخوس
عنوان املؤسسة :بناية الرهبانيَّة األنطونيَّة  -بلوك  – 3الطابق  – 4شارع األخوين الرحباين – تجاه بطريركيَّة األرمن
األرثوذكس – ص.ب – 70324 .أنطلياس – لبنان
صندوق الربيد / 32470 :الهاتف 04 - 419 225 :؛  / 04 - 407534الفاكس04 - 402 073 :
الربيد االلكرتوين / cero@moncero.com :املوقع االلكرتوينwww.cero.com :
تأسس مركز الدراسات واألبحاث املرشقيَّة  CEROسنة .1989يعمل يف حقل الدراسات
تعريف عن املؤسسةّ :
ين
الرسيا
اث
رت
وال
ً،
ة
م
عا
املرشقي
اث
رت
ال
عىل
ينكب
اليوم.
بإنسان
بعالقتها
واألبحاث املرشق َّية،
بخاص ٍة.يصدر املركز
ّ َّ
ّ َّ
ّ
خمس مجالّت دينيّة ،تربويّة ،تثقيفيّة ورعويّة (العائلة ،شباب اليوم ،حياتنا الليتورجيّة ،هللويا ،نور) تجيب عىل
متخصصني.
التساؤوالت كافّة يف مختلف املجاالت بأقالم
ّ

اللجنة األسقفية لرسالة العلامنيني :املجلس الرسويل العلامين

A15

الشخص املسؤول عن الستاند :فراس وهبه
عنوان املؤسسة :مبنى املحكمة املارونية – ذوق مصبح
الهاتف / 225010-09 :الربيد االلكرتوينliban@apostolatlaics.org :
املوقع االلكرتوينapostolatlaiclb.wordpress.com :
تعريف عن املؤسسة :التوعية عىل دعوة العلامنيني ورسالتهم يف الكنيسة واملجتمع والعمل عىل تحقيق اشرتاكهم
وانخراطهم الفعيل يف حياة الكنيسة ورسالتها .تنسيق العمل الرسويل املشرتك من خالل التنشئة والعمل عىل بناء رشاكة
منظورة من خالل بنى راعوية (يف كل األبرشيات) وعاملني راعويني مهيّأين ومنطلقني للرسالة يف مختلف املجاالت
والقطاعات واألمكنة واألطراف .بخاصة تلك التي ال ميكن لغري العلامين الولوج إليها (من خالل راعويات متخصصة).
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جمع ّية راهبات الصليب

A34

الشخص املسؤول عن الستاند :األخت أنطوانيت القايض
عنوان الجمع ّية :مركز الرئاسة العا ّمة  -بق ّنايا
صندوق الربيد – 60206 :املنت ،لبنان  /الهاتف / 04/714925 :الخلوي / 03/189943 :الفاكس04/714924 :
الربيد االلكرتوينinfo@congfcl.org :
املوقع االلكرتوينbxabounayaacoub.wordpress.com / www.congfcl.org :
ّوباوي أبونا يعقوب جمع ّية راهبات الصليب يف  8كانون األول  ،1930تبلغ غايتها
تعريف عن املؤسسةّ :أسس الط ّ
بسبب ٍ
مبامرسة أعامل الرحمة وأه ُّمها :إيوا ُء الكهن ِة العاجزي َن عن متابع ِة القيام بوظيف ِتهم الكهنوتيّة
مرض
ِ
أو شيخوخة .العناي ُة بالبؤساء والعميان وامل ُق َعدين واملش ّوهني وامل ُس ّنني الّذين أَهملَهم أهلُهم ،وتخل ّْت عنهم
املستشفيات.العناية باأليتام وتربيتُهم .عند االقتضاء ،الرسالة باملدارس وتربية ال ّنشء.

األبرشية البطريركية املارونية (منطقة جونيه)

A25

راعي األبرشية :سيادة املطران أنطوان نبيل العنداري السامي اإلحرتام.
املسؤول عن الستاند :الخوري جوزف سلّوم.
عنوان االبرشية  :أدما ،كرسوان ،لبنان  /هاتف / + 961 9 854401 :فاكس+ 961 9 854403 :
عنوان االبرشية صيفاً :عرمون ،كرسوان ،لبنان
هاتف / + 961 9 926205 :فاكس+ 961 9 920913 :
موقع التواصل االجتامعي/https://www.facebook.com/DioceseJounieh :
تعريف عن االبرشية :سنة 1736أنشأ املجمع اللبناين أبرشية بعلبك املارونية مع سائر األبرشيات املارونية.سنة
 ،1977تغيرّ اسمها بقرار من املجمع البطريريك ،من أبرشية بعلبك املارونية إىل أبرشية جونيه املارونية ،واقتطع
جزء كبري من جسمها .عام  1999أصبحت نيابة بطريرك ّية وأطلق عليها اسم األبرش ّية البطريرك ّية املارون ّية  -منطقة
جونيه.

أوالد مريم

A24

الشخص املسؤول عن الستاند :د .أالن السباعي
عنوان املؤسسة :جديدة املنت ،شارع الشاليه سويس ،بناية نعمة فخر الدين ،ملك حنا يزبك.
الهاتف01891062 :
الربيد االلكرتوينcuoredm@gmail.com :
تعريف عن املؤسسة :تهدف إىل تنشئة مسيحية لكل طالب املعرفة ،حوار ثقايف لبنيان مجتمع دميقراطي سليم،
نرش كتب روحية
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حركة الفوكوالري « -عمل مريم”

A48

الشخص املسؤول عن الستاند :رميا السيقيل
عنوان الحركة :منطقة عني عار املنت وشارع السيويف يف األرشفية
صندوق الربيد 191 :املنت عني عار  /الهاتف / 925389 -04 :الخلوي / 269501-03 :الفاكس927102-04 :
الربيد االلكرتوينinfo@almadinaaljadida.com :
املوقع االلكرتوينwww.almadinaaljadida.com :
تعريف عن املؤسسة :دعوتها أن تكون امتدادًا لوجود مريم يف الكنيسة واملجتمع .مريم أعطت يسوع للعامل:
أن نجعل يسوع يولد ويحيا مج ّددًا من خالل كلمته ،وجوده يف اإلفخارستيّة ،يف الكنيسة ،يف األخ  ،يف داخلنا ويف
الجامعي ّ
ما بيننا .مجاالت عملها  :حياة روح ّية إن عىل الصعيد الشخيص أو
لكل فر ٍد منها ،واقع الكنيسة  :رع ّي ًة
ّ
وأبرشيّة ،الحياة العائليّة من خالل حركة العائالت الجديد ،يف املجتمع من خالل حركة اإلنسانيّة الجديدة ،يف عامل
الشباب من خالل حركة شباب من أجل عا ٍمل متّحد ،يف عامل الشبيبة واألوالد ،يف املجال املسكو ّين ،يف مجال حياة
الحوار ما بني األديان.

أصدقاء مريم ملكة السالم

A30

نصار
الشخص املسؤول عن الستاند :سنا ّ
عنوان املؤسسة :مبنى «تييل لوميار» -الدورة
الخلوي080 252 03 :
الربيد االلكرتوينfriendsofmary@live.com :
املوقع االلكرتوينwww.friendsofmarylebanon.org :

تعريف عن املؤسسة:

Non profit organization registered in Lebanon with an aim of spreading the message of peace by living
the messages given by Our Lady in Medjugorje.

جيني كرم

A37a

الشخص املسؤول عن الستاند :جيني كرم
عنوان املؤسسة :جبيل  -ماستيتا
الهاتف03-810483 :
الربيد االلكرتوينjennygk74@hotmail.com :
تعريف عن املؤسسة :بيع أكسسورات دينية وألعاب لألوالد وتذكارات.
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املحرتف للف ّن املقدّ س لل ّراهبات األنطون ّيات

A12

الشخص املسؤول عن الستاند :األخت سينتيا القسيس
عنوان املؤسسة :رومية -املنت  /صندوق الربيد :ال يوجد
الهاتف / 568807/70 or 873733 /04 :الربيد االلكرتوينinfo@qadish.org :
املوقع االلكرتوينwww.qadish.org :
تعريف عن املؤسسة :هدفنا املشاركة بفعل الخلق عن طريق االبداع الفني  ،املساهمة يف «كتابة» ايقونة الكنيسة
املارونية بشتى مجاالت الفن :االيقونوغرافيا ،اللباس الليتورجي ،الزجاج ّيات،السرياميك ،الحفر عىل الخشب ،االدوات
خاصة منسيّة من خصائص الرتاث الرهباين الرشقي :العمل اليدوي.
الكنسيّة ،فرش الكنيسة ،تذكارات مختلفة ،وإحياء ّ

الجامعة اللبنانية األملانية LGU

A26

عنوان املؤسسة :ساحل علام  -جونيه
الهاتف / 938938 9 961 :الفاكس938933 9 961 :
الربيد االلكرتوينlb – admissions@lgu.edu.lb.edu.lgu@info :
املوقع االلكرتوينlb.edu.lgu.www :
،املرخصة مبوجب مرسوم رقم  794يف ،2007/10/8
تعريف عن املؤسسة :إ ّن الجامعة اللبنانية األملانية LGU
ّ

مؤسسة تعليم عايل خاصة تتبع نظام وحدات التعليم األورويب  ECTSوتهدف إىل تقديم أفضل الربامج التعليم ّية
التي تجمع بني املنهجية النظرية والتطبيقية وفقاً لنظام التعليم األملاين .متنح الجامعة اللّبنانية األملانية – LGU
شهادة اإلجازة واملاجستري والدكتوراه .وتضّ م كليات ثالث وهي :كلية الصحة العامة،كلية إدارة األعامل والتأمني،
كلية الرتبية والفنون.

الجامعة اللبنانية الكند ّية – LCU

A51

الشخص املسؤول عن الستاند :نائب رئيسة مجلس األمناء ،مديرة مكتب القبول والتسجيل رانيا حبيب
عنوان املؤسسة:
الفرع األول :حرم عينطورة  -كرسوان
الهاتف538 499 71 )961( / 185 232 - 183 232 - 183 233 9 )961( :
الفاكس / 184 233 9 )961( :الخلوي252 800 3 )961( :
صندوق الربيد 32 :ذوق مكايل ،عينطورة – كرسوان ،لبنان
الفرع الثاين :حرم الحدت  -بريوت طريق صيدا
الخلوي538 499 70 )961( :
املوقع االلكرتوينwww.lcu.edu.lb :
تعريف عن املؤسسة :تتميز الجامعة اللبنان ّية الكنديّة –  LCUمبجموعة واسعة من املجاالت واالختصاصات
الجديدة املواكبة لعرص التكنولوجية الحديثة وتتوزع عىل  5كليات هي إدارة األعامل ،الفنون والعلوم ،الهندسة،
اآلداب والعلوم اإلنسانية وكلية الرتبية .شهاداتها معتمدة رسم ًيا من قبل وزارة الرتبية اللبنانية والتعليم العايل.
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أكادميية القيادة واإلدارة

A32

الشخص املسؤول :األستاذ رميون خوري
عنوان املؤسسة :الجميزة شارع غورو مبنى مدرسة األخوة .
الهاتف / 01880301 :الخلوي / 03393135 :الفاكس01880301 :
الربيد االلكرتوينinfo@eduliban.org :
املوقع االلكرتوينwww.eduliban.org :
تعريف عن املؤسسة :هي اكادميية مرخّصة مبرسوم جمهوري ( ،)٩٧٥٩وبإذن مزاولة عمل من وزارة الرتبية
والتعليم العايل ( ،)١٢/٥٦٢متخصصة يف تدريب الكوادر والقادة واملؤسسات عىل جميع املهارات االدارية
واالسرتاتيجية والرتبوية وبناء املجموعات وقيادة ِفرق العمل ،وهي تُعنى أيضً ا بإعداد مدربني وقادة مجموعات.
كام أن لديها ترخيص خاص واعتامد من هريمان انرتناشيونال ( ، )Herrmann International HBDIومن بلبني
الدارة املجموعات  ،BELBIN Team Roleلتدريب واعداد القادة.

بلدية ورعية بقاعكفرا	 

A7

الشخص املسؤول عن الستاند :رئيس البلدية الخوري اييل مخلوف ،وكاهن الرعية ميالد مخلوف
الخلوي71/644887-558800 /03 :
فيسبوكBekaakafra of Municipality /Parish Bekaakfra :
املوقع االلكرتوينwww.Bekaakfra.com :
تعريف عن القرية :تقع يف قضاء جبة برشي  ،الشامل ،مميزاتها األربع جعلتها محط أنظار العامل :بلدة القديس
رشبل مخلوف  ،تبنتها ذاكرة البيوت سنة  1994مبا تتميز من خصائص طبيعية وتراثية .وموخرا تقوم البلدية مع
منظمة كوراي الفرنسية بتحويل هذه البلدة اىل قرية منوذجية.هي البلدة األعىل ارتفاعا عن سطح البحر يف لبنان
والرشق االوسط املأهولة بالسكان شتاء.

مكتبة نادي العلوم Librairie Club Des Sciences

A38

الشخص املسؤول عن الستاند :لوسيان تيان
عنوان املؤسسة :األرشفية شارع اديب اسحاق مقابل كنيسة مار يوحنا املعمدان – بريوت  -لبنان
الهاتف / 53 79 21 /01 :الخلوي / 24 53 33 / 03 :الفاكس10 47 33 / 01 :
الربيد االلكرتوينluciennetyan@outlook.com :
املوقع االلكرتوينwww.clubdessciences.com :
تعريف عن املؤسسة :بيع مجموعة كبرية من القرطاسية  -صحف – مجالت ،مجموعة كبرية ومتنوعة جدا من
الهدايا واأللعاب التعليمية التعليمية والتثقيفية ،تجهيز مختربات ،مركز التدريب والتأهيل  -دروس خاصة.
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مكتبة البولسية

A22-23

الشخص املسؤول عن الستاند :الكيس عايق
عنوان املؤسسة :جونيه شارع القديس بولس مبنى اآلباء
صندوق الربيد125 :
الهاتف931699-09 :
الفاكس643886-09 :
الربيد االلكرتوينlibrairie.stpaul@hotmail.com :
تعريف عن املؤسسة :املكتبة البولسيّة بيت الكتاب العلمي والثقايف والرتبوي واملدريس .فهي تحتوي عىل معني
ال ينضب من كتب املطالعة لجميع املستويات ويف مختلف املواضيع الدينية واالجتامعية والتاريخية والفلسفية
والقانونية والالهوتية الحديثة .وهناك ما ال تعداد له من اللوحات الفنية واإليقونات واألواين الكنسيّة واألدوات
التقوية والتزيينية وتذكارات العامد واملناولة االحتفالية والرسامات الكهنوتية ولبس الثوب الرهباين وإبراز النذور
املقدسة وغريها .....

A1

مكتبة اسطفان موزعون ش.م.ل

الشخص املسؤول عن الستاند :تانيا راشد
عنوان املؤسسة :فرن الشباك الطريق العام بناية اسطفان –الطابق االول
صندوق الربيد50165 :
الهاتف009611283333 :
الفاكس009611291563 :
الربيد االلكرتوينinfo@librairiestephan.com :
املوقع االلكرتوينwww.librairiestephan.com :
تعريف عن املؤسسةَّ :أسس نزيه سليم إسطفان يف العام  1956مكتبة اسطفان وقد تخصصت ببيع الكتب عىل
اختالف أنواعها .ويف العام  ،2008بدأت مكتبة اسطفان بنرش كتب األطفال ويف العام  2014أصبحت املوزعة
الحرصية لكتب دار املرشق املدرسية واالدبية والدينية التي تتضمن اصدارات غنية باملواضيع الروحية والتجارب
الذاتية ألهم الكتاب والكهنة.

النيابة الرسولية الالتينية – مطرانية الالتني

A33a

الشخص املسؤول :سيادة املطران سيزار أسايان النائب الرسويل ورئيس طائفة الالتني يف لبنان
عنوان املؤسسة :جعيتا حي كوع الرمل 22
الهاتف09-236101 :
الربيد االلكرتوينvicariate.lat@gmail.com :
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Lumière Obscure II

A39

الشخص املسؤول عن الستاند :د .برنارد جابر
الخلوي / 70-503022 :الربيد االلكرتوينbernardjabre@hotmail.com :
تعريف عن املؤسسة :رسم عىل الزجاج .

املركز اللوثري يف الرشق األوسط

A56

الشخص املسؤول عن الستاند :مارك رحمه
عنوان املؤسسة :جل الديب ،شارع البلدية ،بناية جورج أبو جودة ،الطابق األول
صندوق الربيد / 60-307 :الهاتف / 04/716272 :الفاكس04/724312 :
الربيد االلكرتوين / melm@dm.net.lb :املوقع االلكرتوينwww.radiomelm.com :
تعريف عن املؤسسة :املركز اللوثري مؤسسة مسيحية تعليمية ،تهتم بنرش الثقافة املسيحية عن طريق وسائل
اإلعالم ،ويتعاون املركز مع الكنائس املحلية يف سبيل النهضة الروحية .يُشجع عىل دراسة الكتاب امل ُقدس خصوصاً
بني الشباب والعمل عىل ُمحاربة روح اإللحاد .من أعاملِه طباعة كُتب ،إنتاج ترانيم ،أفالم وبرامج إذاعية روحية.

النحات نايف علوان

A49

الشخص املسؤول عن الستاند :رميون علوان
عنوان املؤسسة :أيطو ،شامل لبنان
الخلوي03825528 :
الربيد االلكرتوينalwannayef@gmail.com :
تعريف عن املؤسسة :نحات.

منشورات جامعة س ّيدة اللويزة

A52

الشخص املسؤول عن الستاند :ليديا زغيب الشدياق
عنوان املؤسسة :زوق مصبح  /صندوق الربيد 72 :زوق مكايل  /الهاتف208994/09 :
الربيد االلكرتوين / lzgheib@ndu.edu.lb :املوقع االلكرتوينwww.ndu.edu.lb :
والسالسل والكتب ذات الطابع
تعريف عن املؤسسة :إصدار املؤمترات والدراسات واملوسوعات واملخطوطات ّ
الوطني
والديني والثقا ّيف العا ّم.
ّ
ّ
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الرهبانية األنطونية املارونية

A18-A19

عنوان املؤسسة  :دير مار روكز ضهر الحصني الدكوانة
صندوق الربيد 55035 :بريوت  -لبنان  /الهاتف01681455 :
املوقع االلكرتوينorg.antonins.www :
تعريف عن املؤسسة :نشأت الرهبانية األنطونية املارونية ،يف أواخر الجيل السابع عرش ،عىل يد املطران جربائيل البلوزاوي
كريس أسقفيته ،وأقام فيه منطاً
أسقف حلب آنذاك .أنشأ املطران البلوزاوي يف سنة  ،1673دير سيدة طاميش ،وجعل منه ّ
لحياة رهبانية متجدّدة .ويف سنة  1698اختار البلوزاوي رهباناً من تلك الجامعة ،وأرسلهم ليش ّيدوا عىل تلة عرمتا قرب برمانا
– املنت ديرا ً جديدا ً لهم عىل اسم القديس اشعيا الراهب
الحلبي ،ابن وايل حلب وتلميذ األنبا اوجني .هناك ،انطلق الرهبان
ّ
ليؤسسوا جامعة رهبانية مجدّدة بحياة تو ّحدية رشقية أصيلة.
األول ّ

رهبنة اإلخوة األصاغر الك ّبوش ّيني ،يف الرشق األدىن

A31

الشخص املسؤول عن الستاند :األخ رميون حنا نداف.
عنوان املؤسسة :دير مار أنطونيوس البادواين.
صندوق الربيد :دير مار أنطونيوس البادواين ،بعبدات ،املنت.93 :.B.P ،
الهاتف / 04 / 821318 / 04 / 820431 :الفاكس04 / 910092 :
الربيد االلكرتوينcapucinsorient@hotmail.com :
املوقع االلكرتوينwww.capucinsorient.org :
تعريف عن املؤسسة :تأسس الك ّبوش ّيون يف القرن السادس عرش ،يف إيطاليا ،وهم تالميذ القدّيس فرنسيس
يزي .وصلوا إىل لبنان وسوريا سنة  .1626يعيشون الحياة التأ ّمل ّية إنمّ ا من دون أن يهملوا الحياة الرسولية؛
األس ّ
ّ
قانون حياتهم هو اإلنجيل املقدّس واتباع سيدنا يسوع املسيح الفقري واملصلوب ،وأمه مريم العذراء .وهم مدع ّوون
ليك يعيشوا بالدرجة األوىل نعمة األخ ّوة ،والتأمل والفقر والصغر يف محيطهم .إنتشارهم ليس مرتبطاً ببلد معني،
ال بل هو انتشار حيث تدعو الحاجة ليك يخدموا أخاهم اإلنسان يف شتّى املجاالت.

رهبان ّية الراهبات اللبنان ّيات املارون ّيات

A6b

الشخص املسؤول عن الستاند :األخت ناهدة عيد
عنوان املؤسسة :ديرمار يوحنا الحبيب  -جعيتا
صندوق الربيد :زوق مكايل  / 298الهاتف / 09234973 :الفاكس09232463 :
الربيد االلكرتوينmolmgen@hotmail.com :
تعريف عن املؤسسة :تنتمي رهبان ّيتنا إىل الرتاث ال ّرهباين الرسياين األنطايك ،تتميز بطابع الثبات والتو ّحد داخل
الدير .وتركّزت الحياة الديريّة فيها عىل الحياة الجامع ّية املشرتكة ،وعىل الصالة والعمل .من حيث العمل ،تعمل
الراهبات يف إتقان التطريز وخياطة الثياب الرهبان ّية والليتورج ّية.كام يُنت ْج َن مجموعة واسعة من املربّيات،
وكل هذا اإلنتاج يباع يف متجر الدير.
والكبيس ،والعسل ،وزيت الزيتون والنبيذ ...ويُت ْق َن عمل املرصبان والشوكوالّ .
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الرهبان ّية الكرمل ّية يف لبنان

A54-A55

الشخص املسؤول عن الستاند :رهبان الكرمل – أو األب بشري معربس
عنوان املؤسسة :دير س ّيدة الكرمل الحازم ّية
صندوق الربيد / 285 :الهاتف / 4/453093-05 :الفاكس457433-05 :
الربيد االلكرتوينCarmel2videos@gmail.com :
املوقع االلكرتوينwww.carmelliban.org :
تعريف عن املؤسسة :رهبانية العذراء مريم سيدة جبل الكرمل تأخذ اسمها من جبل الكرمل حيث كانت بداياتها
نساك اقتدوا بالنبي إيليا .وضع القانون األول القديس ألبريتس األورشليمي حوايل سنة  .1209انتقل
مع مجموعة ّ
النساك من األرايض املقدسة اىل أوروبا بسبب الفتوحات اإلسالمية ،فانطلقت الرهبانية يف أوروبا ويف اإلرساليات.
أطلقت القديسة تريزا ليسوع األفيلية ( )1582 -1515حياة الرهبانية من جديد ،باإلتحاد مع الراهبات الكرمليات
التأمليات والرهبانية العلامنية ،وساعدها القديس يوحنا الصليب (.)1591 -1542

موقع “أ ّم الله”

A41

الشخص املسؤول عن الستاند :االن منصور
عنوان املؤسسة :ذوق مصبح
الهاتف03068392 :
الربيد االلكرتوين :املوقع االلكرتوينOummallah.com :
تعريف عن املؤسسة :إن موقع “أم الله” هو موقع مرميي مسيحي تبشريي هدفه األول واألخري “أنت أخي
االنسان” يك تكون قريباً من الرب يسوع بشفاعة أمنا مريم العذراء ملكة السالم وجميع القديسني.

بطريركية األرمن الكاثوليك

A14

الشخص املسؤول عن الستاند :السيدة اين كالوست
عنوان املؤسسة :شارع مستشفى الروم الجعتاوي
الخلوي804056/71 :
الفاكس560852/01 :
الربيد االلكرتوينanniekaloust@hotmail.com :
تعريف عن املؤسسة :تصنيع الحلويات مركز كاريتاس لبنان وكتب روحية.
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مجلة رسالة الكلمة

A28

الشخص املسؤول عن الستاند :القسيس ادكار طرابليس املدير املسؤول
عنوان الرشكة :كنيسة لبنان اإلنجيلية  -ساحة عني نجم عني نجم – املنت -لبنان
صندوق الربيد 22 :املنصورية – املنت  -لبنان  /الهاتف / 872852-04 :الفاكس872853-04 :
الربيد االلكرتوينeditor@risalatalkalima.com :
املوقع االلكرتوينwww.risalatalkalima.com :
فصلية
مسيحية
مجلة
تعريف عن املؤسسة :مجلة رسالة الكلمة هي
مرخصة من قبل وزارة اإلعالم بالقرار رقم
ّ
 .20/2005تتناول املوضوعات الروحيّة واألخالقية واإلجتامعية من وجهة نطر كتابيّة (بيبليّة) وتهدف إىل تعزيز
إميان املؤمنني وتقريب البعيدين إىل الله.

راهبات العائلة املقدّ سة املارون ّيات

A29

الشخص املسؤول عن الستاند :األخت جوليات أيب خليل
عنوان املؤسسة :راهبات العائلة املقدّسة املارون ّيات دير العائلة – عربين البرتون – لبنان الشام ّيل
الهاتف06725312 -06725311 – 06725310 :
الفاكس / 06725313 :الربيد االلكرتوينinfo@saintefamille.co :
املوقع االلكرتوينwww.saintefamille.org :
حق بطريريكّ،
تعريف عن املؤسسة :جمع ّية راهبات العائلة املقدّسة املارون ّيات جمع ّي ٌة رهبان ّي ٌة رسول ّية ذاتُ ٍّ
َّأسسها البطريرك الياس بطرس الحويّك مع األ ّم روزايل نرص واألخت اسطفاين كردوش يف  15آب سنة .1895
ُ
تهدف الجمع ّية إىل حيا ِة اإلت ّحاد الدّائمِ بالله وخدم ِة اإلنسان والعائلة واملجتمع .تؤدّي رسالتَها يف خدم ِة راعويّ ِة
املؤس ِ
سات الترّ بويّة واإلستشفائيّة واإلجتامعيّة.
العائلة داخل َّ

راهبات القربان األقدس املرسالت A27
عنوان املؤسسة :بيت حبّاق ،جبيل ،لبنان
الهاتف00961 9 735017 :
الربيد االلكرتوينcom.gmail@smssacrement66 :
املوقع االلكرتوينcom.smssacrement.www :
حق بطريريك ،تنتمي اىل الكنيسة املارونيّة ،نذورها مؤقّتة ومؤبّدة.
تعريف املؤسسة :إنّها جمعيّة رهبانيّة ،ذات ّ
وضعها
التي
ة،
الخاص
وبقوانينها
ة،
ي
األنطاك
ة
ي
املارون
تتق ّيد راهباتها بالقوانني العا ّمة للكنيسة
املؤسس ،تلبي ًة
ّ
ّ
ّ
ّ
لحاجات الجمعيّة.
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The Gateway Bookshop

A35-36

الشخص املسؤول عن الستاند :كلودات الحاج
عنوان املؤسسة :حرش تابت سن الفيل مقابل كنيسة القديسة ريتا
الهاتف :492444 01
الربيد االلكرتوين : Info@gatwayshop.net
املوقع االلكرتوين:www.gatewayshop.net
تعريف عن املؤسسة:بيع هدايا مسيحية لجميع املناسبات وتشكيلة واسعة من الكتب العربية واالجنبية املسيحية.

جمع ّية كهنة بز ّمار البطريرك ّية ،دير س ِّيدة بز ّمار

A16

الشخص املسؤول عن الستاند :األخ كيفورك نرسيسيان – السيِّد جوزيف ايب غانم املهندس الزراعي املسؤول.
عنوان المؤسسة :بز ّمار ،كرسوان
صندوق الربيدBZOMMAR - LIBAN 5081 :
الهاتف15 08 09/26 :
الفاكس70 06 09/26 :
الربيد االلكرتوينvin de bzommar.com, vicariatpatriarcal.bz@gmail.com :
املوقع االلكرتوينwww.bzommarvank.com :
تعريف عن املؤسسة :جمع ّية كهنة بز ّمار البطريرك ّية ،دير س ِّيدة بز ّمار (لألرمن الكاثوليك) ،تأسست سنة ،۱۷٤۹
رس ُل لرعاية أبناء الكنيسة األرمنيّة أينام ُوجدوا يف العامل .إن الدور الثقايف للجمعيّة
من اهدافها تنشئة كهنة يُ َ
أسايس ،فالزائر ميكنه أن يكتشف الكنوز املوجودة يف املتحف والكتب واملخطوطات يف املكتبة ،اما صناعة النبيذ
ّ
فتعود لسنة  ،۱٨۱۰فحاول الدير املحافظة عىل الترُ اث القديم لِ ِصناعة النبيذ ول ِكن مع إدخال املكننة الحديثة.

Travaux Liturgiques

A37b

الشخص املسؤول عن الستاند :األب أشعيا الغاوي والسيد جميل مقصود
عنوان املؤسسة :بعبدا حارة الست
الهاتف05-941149 :
الخلوي116150-03 / 186016-03 \ :
الربيد االلكرتوينmaksoudjamil@gmail.com :
تعريف عن املؤسسة  :مشغل لتصنيع كافة األلبسة الليتورجية الكنسية .
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جامعة الحكمة

A9

الشخص املسؤول عن الستاند :كارول شويفايت،
عنوان املؤسسة :فرن الشباك ،لبنان
صندوق الربيد :ص.ب501-50 :.
الهاتف01/291091 :
الفاكس01/294442 :
الربيد االلكرتوينinfo@uls.edu.lb  :
املوقع االلكرتوينwww.uls.edu.lb :
تعريف عن املؤسسة :جامعة الحكمة هي املؤسسة الوطنية األوىل للتعليم العايل يف لبنان واملنطقة ،تأسست عام
 ،1875هي املؤسسة الوطنية األوىل للتعليم العايل يف لبنان وهي مؤسسة تعليم عايل خاص مرتبطة مبطرانية بريوت
للموارنة وعاملة بإرشاف رئيس أساقفة بريوت سيادة املطران بولس مطر.
تؤ ّمن الجامعة التعليم العايل الذي يقود إىل الحصول عىل شهادات جامعية عليا مع مراعاة القواعد االكادميية
الجامعية وقوانني الدولة اللبنانية املرعية االجراء.

جامعة التكنولوجيا و العلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية

A50

الشخص املسؤول عن الستاند :السيدة كارال األشقر -فر ع املنت و السيدة سيلفي دوفني -فرع كليمنصو
عنوان املؤسسة :ديك املحدي – املنت ،كليمنصو -بريوت
صندوق الربيد :مزرعة يشوع  -11املنت
الهاتف378799-01 / 924889-04 :
الفاكس378785-01 /924899-04 :
الربيد االلكرتوينcontact@ulfmetn.edu.lb/sylvie.devigne@ulf.edu.lb :
املوقع االلكرتوينwww.ulfmetn.edu.lb :
تعريف عن املؤسسة :تقدّم الجامعة اللبنانية الفرنسية فرع املنت منوذجا ً من التعليم العايل املرموق يف اللغتني
الفرنسية واإلنكليزية واملرخصة من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل ،مرسوم فرع املنت،2017-08-03/1118:
وتهدف اىل التفوق األكادميي واإلستثامر يف مجال البحوث واإلبتكار والتعاون الدويل ولديها أربعة كليات :كلية
التكنولوجيا وإدارة األعامل ،كلية العلوم ،كلية الهندسة بالتعاون مع فرع دده/الكورة وكلية الفنون .للجامعة
اللبنانية الفرنسية خمسة فروع :املنت ،كليمنصو ،دده ،طرابلس وشتورة
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جامعة البلمند

A5-A6a

الشخص املسؤول عن الستاند :عبدالله خوري
عنوان املؤسسة :قلحات  -الكورة
صندوق الربيد ،100 :طرابلس-لبنان
الهاتف06-930266 :
الفاكس06-930278 :
الربيد االلكرتوينpr@balamand.edu.lb :
املوقع االلكرتوينwww.balamand.edu.lb :
تعريف عن املؤسسة :جامعة البلمند ،مؤسسة مستقلة ال تبغي الربح تأسست سنة  .1988تضم جامعة البلمند
إحدى عرشة كلية ولها أربع فروع عدا الحرم الرئييس يف الكورة.

رابطة الالتني يف لبنان ( 118أ.د )2002 / 9 / 12 -

A33a

الشخص املسؤول عن الستاند :السيد رفيق بازرجي والسيدة ديزيريه
الخلوي03-584120 / 81-213214 :
العنوان :الفنار  -عني سعاده ،بناية كنيسة مار بولس.
الهاتف01-889294 :
الربيد االلكرتوينlaliguelatineduliban@gmail.com :
املوقع االلكرتوينwww.laliguelatineduliban.com :
تعريف عن الرابطة :عالقات عامة واجتامعية وثقافية واإلهتامم بشؤون أبناء طائفة الالتني يف لبنان.
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معرض اإلنتاج
الزراعي والحرفي

تنظيم
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C jaoude.bio

D25 -0

املسؤول عن الستاند :املهندس رشبل أبو جوده
العنوان :املسقى – برمانا
صندوق الربيدBramun 141 :
الخلوي677762-03 :
الربيد االلكرتوينcjaoude@hotmail.com :
تعريف عن املؤسسة :ألول م ّرة يف لبنان
ultra primon Extra Virgen olive oil in leban – Beqaa
من انتاج مزارعنا يف البقاع ،جديدة الفاكهة.

الجمع ّية التعاونية الزراعية يف طنبوريت

D14

املسؤول عن الستاند :وجيه الياس موىس
العنوان :طنبوريت قضاء صيدا
الهاتف205320-07 :
الخلوي045913-03 :
تعريف عن التعاونية :تهتم التعاونية يف شؤون املزارعني ،تؤ ّمن لهم الشتول واألسمدة ،وعملت عىل حفر برئ
ارتوازي لري االرايض الزراع ّية ،وتسعى لتسويق انتاجهم ،الذي هو ،زيت الزيتون ،والصابون البلدي ،وماء الزهر،
وماء القصعني ،والعنب والحامض ،والعسل.

الجمع ّية التعاون ّية الزراع ّية يف دوما

D16

املسؤول عن التعاونية :نسيم راجي املعلوف
العنوان :دوما
الخلوي946206-03 :
بشق الطرق الزراعيّة وتعبيدها بالباطون،
تأسست عام  .1981وتهتم التعاونية منذ تأسيسهاّ ،
تعريف عن التعاونيةّ :
لتسهيل وصول املزارعني اىل أراضيهم .وتعمل التعاون ّية بالتعاون مع املزارعني لتسويق انتاجهم ،وتأمني ما يلزمهم
املؤسسات الحكومية والغري حكوميّة .أ ّهم انتاج لدى التعاونيّة ،زيت
من االدوات الزراعيّة ،وذلك بالتعاون مع ّ
الزيتون .شاركت التعاونية يف معارض عديدة منها :معرض غرفة التجارة والصناعة يف طرابلس ،ومعرض أوريكا،
ومعارض أخرى.
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الجمعية التعاونية الزراعية العا ّمة – دير ميامس

D18

املسؤول عن الستاند :جميل الغ ّزي ومالك حاصباين
العنوان :دير ميامس -قضاء مرجعيون
الهاتف855034-07 855418-07 :
الخلوي028924-71 :
تعريف عن التعاونية :تأسست التعاونية يف  13ترشين األول  ،1972وهي ذات مسؤولية محدودة ومكان عملها
بلدة دير ميامس ،قضاء مرجعيون محافظة النبط ّية .متتاز بلدة دير ميامس بزراعة الزيتون ،حيث تغطي بساتني
الزيتون نسبة  %90من أرايض البلدة ،وأن  %20من أشجار الزيتون فيها ،يتجاوز عمرهم األلف سنة .ويص ّنف
زيتها أنه من أجود أنواع الزيت يف منطقة الرشق األوسط( ،الن حموضة الزيت اقل من  )%0،5هذا بشهادة خرباء
عديدون خاصة االيطاليون.

الجمعية التعاونية للزراعة العضوية وتربية النحل يف ديرميامس وجوارها D21
املسؤول عن الستاند :الس ّيدة امال الحنا حوراين
العنوان :دير ميامس
الهاتف430597-03 :
الربيد االلكرتوينstephaniehourany@gmail.com :
تعريف عن التعاونية :تأسست التعاونية سنة  ،2008يتمحور نطاق عملها ضمن منطقة مرجعيون ،تهدف الجمعية
بشكل اسايس اىل تطوير القطاع الزراعي ومساعدة املزارعني يف تخفيض كلفة االنتاج وتسويق منتجاتهم مام يؤدي
اىل تحسني مستوى الدخل وبالتايل مستوى االنتاج .تؤ ّمن التعاونية مهندس لالرشاف عىل اعامل املزارعني مجانا،
وتأ ّمن معدات متطورة للمزارعني ،وفتح سوق لترصيف منتجاتهم .تهتم بالتدريب عىل صناعة املنتجات الزراعيّة
وصناعة الصابون البلدي .من اهم منتجات التعاونية  :زيت الزيتون البكر -العسل – الجوز -املونة البلدية.

الجمع ّية التعاون ّية للتوضيب والتسويق يف بقاعكفرا

D28

املسؤول عن الستاند :املهندس بيار رسكيس رئيس التعاونيّة
العنوان :بقاعكفرا
الخلوي687530-03 :
الربيد األلكرتوينpierresarkis_23@hotmail.com :
تعريف عن التعاونية :الجمعيّة التعاونيّة الزراعيّة يف بقاعكفرا ،أنشئت سنة  ،2015وهي تضم مزارعني من بلدة
بقاعكفرا .تعمل التعاونية عىل تأمني االرشاد الزراعي واملساعدات للمزارعني يف البلدة ،وقد أنشئت مصنع صغري
للمونة وهي تساعد املنتجني عىل تسويق انتاجهم.

57

الئحة العارضين

الجمعية التعاونية الزراعية يف شدرا

D30

املسؤول عن الستاند :سمري يوسف الزير
العنوان :شدرا عكار
الهاتف800963-06 :
الخلوي458185-03 :
الربيد األلكرتوينsamir.elzir@gmail.com :
موقع التواصل االجتامعيhttps://www.facebook.com/groups/agricoopchadra :
تعريف عن التعاونية :منذ  ،1979تعنى التعاونية الزراعية يف شدرا بدعم املزارعني وتحسني انتاجيتهم يف بلدة
شدرا والجوار ،من أبرز مشاريعها زراعة الزيتون وانتاج زيت زيتون بكر ممتاز من خالل تامني جميع املعدات
واملستلزمات من النصب حتى املعرصة ،كام تعمل التعاونية عىل دعم مربيي النحل ومؤخرا ً زراعة األفوكا ،باإلضافة
إىل مشاريع أخرى تساهم يف تسهيل حياة أبناء البلدة وحثهم عىل البقاء و االستثامر فيها.

روال شكر

D16-2

املسؤول عن الستاند :روال شكر
العنوان :بيت شباب
الخلوي460918-03 :
الربيد األلكرتوينmodebyroula@gmail.com :
تعريف :أهتم بتصنيع املونة اللبنانيّة عىل أنواعها ،زعرت ،مربيات ،لبنة مكبوسة بزيت ،كشك أخرض ،دبس الرمان،
رب البندورة ،عرق بلدي ،دبس خرنوب ،ماء الزهر ،ماء الورد ،سماّ ق ،كبيس ورق عنب ،ومنتوجات أخرى. ...
ّ

الجمعية التعاونية لتصنيع وتعليب املنتوجات الزراعية « أألطايب « كفردبيان م.م D17
املسؤول عن الستاند :سمرية زغيب
العنوان :كفردبيان حي العقبة -كرسوان
الهاتف09-300 108 :
الخلوي03- 845 257 :
الفاكس09 -300 108 :
الربيد االلكرتوينatayeb_kfardebian@yahoo.com :
موقع التواصل االجتامعيinstagram (alatayebkfardebian) :
تعريف عن التعاونية :إنّنا نتج اصناف غذائية (املونة اللبنانية)  % 100طبيعية باستخدام اجود املنتجات
الزراعية املوسمية مع التقيد مبواصفات ومعايريسالمة الغذاء .منتجات عالية الجودة  ،متميزة وخالية من املواد
الحافظة وامللونات االصطناعية.
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عني العقل

D29

املسؤول عن الستاند :بولص عقل
العنوان :العاقورة منطقة رأس املرج
الخلوي463865-03 / 209086-03 :
الربيد االلكرتوينpaul.akl@ainelakl.com :
تعريف عن املؤسسة :عني العقل رشكة عائليّة تهتم بتصنيع التفّاح عىل أنواعه بدون مواد حافظة ،وبدون سكّر.
لغاية تاريخه ،تنتج الرشكة حواىل  27صنف من التفاح يف مزارعنا يف العاقورة.

Premium Group

D32

املسؤول عن الستاند :هال حميص
العنوان :الكحالة شارع مار الياس
الخلوي911810-03 :
الربيد االلكرتوينhalahomsi@gmail.com :
تعريف عن املؤسسة :ان رشكة برمييوم غروب ،تقوم بتصنيع مواد غذائيّة من مونة لبنانيّة .جميع منتوجاتنا
طبيع ّية  %100بدون أي مواد حافظة .االصناف التي نص ّنعها هي :املربيات ،املخلالت ،املقطرات ،والرشابات
وغريها...

جورج ادمون داغر

D27

املسؤول عن الستاند :جورج ادمون داغر
العنوان :ضهر املغارة شارع املعرصة
الهاتف985370-07 :
الخلوي222462-70 :
الربيد األلكرتوينmanuella93@live.com :
تعريف :كنت أملك معرصة لعرص الخرنوب قدمية العهد ،منها انطلقت وطورت املرشوع ،وأصبحت أنتج  14صنفًا
من الحلوايات العرب ّية واألجنب ّية ،الخالية من أي مك ّون مص ّنع كالسكر وأنواع الدهون ،واملواد الحافظة ،فقط
مك ّونة من دبس الخرنوب الصايف ،الذي له فوائد صحيّة وغذائية عديدة.
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الجمع ّية التعاون ّية للتصنيع الغذايئ والزراعي – كوكبا

D26

املسؤول عن الستاند :رينا القلعاين
العنوان :املدرسة الرسم ّية كوكبا
الهاتف845093-07 :
الخلوي906525-78 :
تأسست التعاونيّة سنة  ،2010تض ّم اثني عرشة سيّدة من سيّدات بلدة كوكبا .يعملن عىل
تعريف عن التعاونيةّ :
تصنيع االنتاج الزراعي ،بطريقة طبيع ّية ،وتأمني الوجبات الغذائ ّية ملختلف املناسبات االجتامع ّية .شاركت التعاون ّية
يف معارض عديدة ،ف الجنوب وبريوت وبحمدون ومناطق أخرى.

الجمع ّية التعاون ّية للتصنيع الحريف والزراعي يف قانا -العائلة املقدسة D31

املسؤول عن الستاند :السيدة ماجدة بطرس
العنوان :بلدة قانا
الخلوي712315-71 :
الربيد االلكرتوينmajidaboutros66@hotmail.com :
تعريف عن التعاونية :تأسست التعاون ّية سنة  .2011هدفها تفعيل دور املرأة يف املجتمع ،وتأمني مدخول إضايف
للعائلة .انتاج التعاونية الحريف :الحياكة والصنارة ،صب وتزيني الشموع ملختلف املناسبات بشكل فني جميل
مبدع .انتاج التعاونية الزراعي :تحضري املأكوالت البلديّة عىل انواعها والحلوايات وتأمينها للحفالت واالعراس وكافة
املناسبات .ينشط سيدات التعاونية يف تعليم االجيال الجديدة ،الحرف وتصنيع املأكوالت يف معظم أنحاء املدن
والبلدات والقرى يف لبنان.

الجمع ّية التعاون ّية لتصنيع املنتجات الزراع ّية «جنى األيادي»

D25

املسؤول عن الستاند :انجال اسحق
العنوان :دير االحمر شارع س ّيدة الربج -ملك انجال اسحق
الهاتف320375-08 :
الخلوي116958-03 :
تأسست الجمعية التعاونيّة النسائيّة لتصنيع املنتجات الزراعية “جنى األيادي” سنة
تعريف عن التعاونيةّ :
 .2006بهدف تصنيع املنتوجات اللّبنان ّية األصيلة الطبيع ّية ،أو ما يسمى باملونة اللّبنان ّية .تنتج التعاونية ،اصناف
غذائيّة مبتكرة ومميزة ،منها :املربيات...
خصوصا معقود التني اليابس ،املخلالت عىل أنواعها ...الكشك ،ومكدوس
ً
الباذنجان.
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الجمع ّية التعاون ّية للتصنيع الزراعي يف كفرحبو

D34

املسؤول عن الستاند :سحر بوضلع
حي أبو رزق
العنوان :كفرحبو ّ
الخلوي726181-71 / 862252-71 :
الربيد األلكرتوينsaharbd1@hotmail.com :
تأسست التعاونية سنة  1999بهدف دعم املرأة املتز ّوجة ومتكينها من معاونة رشيك حياتها
تعريف عن التعاونيةّ :
يف إعالة أرستها ،والفتاة العذباء العالة نفسها .تعمل التعاون ّية عىل تصنيع االنتاج الزراعي ،كاملربيات والزيتون
املكبوس ،والزعرت ،وغريها من منتوجات املونة اللبنانيّة.

Elie Rizk foundation

D24

اسم املسؤول عن الستاند :جوزيان رومانوس وأالن أبو راشد
العنوان :جزين – الطريق العام
الخليوي780454-07 :
الهاتف384791-01 :
الربيد االلكرتوينjozian@elierizk.org :
مؤسست إييل رزق يف ميادين التنمية املناطقيّة ملكافحة ظاهرة النزوح الداخيل،
تعريف عن املؤسسة :تنشط ّ
خلق
عرب
املعاكسة،
والعمل عىل تنشيط الهجرة
مؤسسات تربويّة واقتصاديّة واجتامع ّية ،وخلق فرص عمل .تعمل
ّ
املؤسسة عىل تطبيق الرؤية النموزجيّة ملنطقة ج ّزين التخاذها مثاالً لباقي لباقي املناطق اللبنانيّة.
ّ

سوم ّيا الجقامق

D13

املسؤول عن الستاند :سوم ّيا الجقامق
العنوان :كفرحبو الضنيّة ملك الياس الجقامق
الخلوي477826-03 :
الربيد األلكرتوينsoumayajocmek@hotmail.com :
تعريف :أنا ربّة منزل ،شاركت يف دورات تدريبية عديدة عىل تصنيع املنتوجات الزراع ّية واملونة البلديّة .وأشارك
كل يوم سبت يف معرض املونة البلديّة يف طرابلس ،وأشارك يف معارض كلّام سنحت يل الفرصة .أ ّما املنتوجات التي
اص ّنعها هي :املربّيات عىل أنواعها ...واملعطّرات ...والزعرت ،والكشك ،وغري ذلك من املنتوجات...
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جاكلني حنا بولس

D23

العنوان :سنيّا جزين
الخليوي414186-76 :
الهاتف805191-07 :
الربيد االلكرتوينMoussa.jessica@hotmail.com :
تعريف :إين ربّة منزل ،تابعت عدّة دورات يف تصنيع االنتاج الزراعي واملونة البلديّة ،وبدأت يف تصنيع املنتوجات
الزراع ّية الغذائ ّية ،مثل ،املربيات ،والرشابات ،واملجفّفات ،واملخلالت ،والصنوبر.

تريز مرقص

D20

املسؤول عن الستاند :تريز مرقص
العنوان :زكريت  -الطريق العام بناية البري مرقص قرب كنيسة س ّيدة الخالص.
الهاتف920783-04 :
الخلوي430949-03 :
تعريف :أنا السيّدة تريز مرقص ،تعلّمت مهنة املرصبان سنة  1957يف مدرسة راهبات الزيارة ،وبدأت شغل
املرصبان يف املناسبات االجتامع ّية كاألعراس والوالدات واملناولة األوىل وغريها ...أشرتك منذ  18سنة بصورة دامئة مع
السيّد كامل مز ّوق يف معرض “سوق الطيّب” ومعارض كثرية يف مختلف املناسبات واملناطق اللبنانيّة.

املهندس فادي أيب سليامن

D17-3

املسؤول عن الستاند :املهندس فادي أيب سليامن
العنوان :جبيل طريق عمشيت القدمية قرب مشاتل القوبا
الخلوي737265-03 :
الربيد االلكرتوينfady_abisleiman@hotmail.com :
تعريف :اننا نعمل يف قطاع النحل ،ويف انتاج الزيوت املستخرجة من عدّة نباتات عطريّة وطبيّة تنمو يف جبالنا.
ومن منتوجات النحل والنباتات الطب ّية والعطريّة ،وكوين مهندس كيميايئ ،لقد عملت عىل املواد التجميل ّية
الطبيعيّة ،وعىل مواد التنظيف الطبيعيّة ،وجميعها مركّبة من منتوجات النحل والنباتات العطريّة الطبيعية.
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جوارنا

D19

املسؤول عن الستاند :انطوان شمعون وحنا شمعون
العنوان :جوار الحوز املنت األعىل
الهاتف360496-05 :
الخلوي346045-03 :
انتاج جوارنا هو التايل :أربعة عرشة صنفًا من الكبيس ،وواحد وعرشين صنفًا من املرىب مع السكّر ،وسبع
أصناف بدون سكر ،وأربع عرشة صنفًا من املعطرات ،واحدى عرشة صنفًا من الرشابات ،وأحدى عرشة صنفًا من
خل التفّاح
املرشوبات ،وخمس أصناف من العصري الطبيعي ،وخمس عرشة صنفًا من املؤن املتنوعة .إضافة اىل ّ
وخل العنم املمتاز.
ّ

مروان فرنسيس رزق

D22

املسؤول عن الستاند :مراون فرنسيس رزق
العنوان :القليعة قضاء مرجعيون
الخلوي515468-03 :
الفيسبوكMarwan rizk :
الربيد األلكرتوينrizkmarwan666@gmail.com :
التعريف :اعمل يف الزراعة وتربية النحل منذ أكرث من  25سنة ،اهتم بزراعة الزيتون والجوز األمرييك كل ما ازرعه
يف حقيل وانتجه طبيعي مئة باملئة ،ذات جودة عالية ومميّزة .ا ّما العسل ،ينتجه منحلنا عسل ربيعي من زهر
الليمون وصيفي من االزهار الشوكية والسنديان.

مونة بيتنا

D21-2

املسؤول عن الستاند :ماري ماركوسيان
العنوان :برج ح ّمود
الخلوي825566-71 :
الربيد االلكرتوينmmargossia@gmail.com :
تعريف :أعمل منذ مدّة يف تصنيع املنتوجات الزراعيّة ،املونة البلديّة الصحيّة .وأنتجت مؤخ ًرا مربىّ املوز بالشوكوال
الذي ألقى ترحي ًبا وروا ًجا من قبل املستهلكني ،هذا باالضافة اىل أصناف عديدة من الرشابات واملنتوجات البلديّة.
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LE Gout Du Desir

D19-2

املسؤول عن الستاند :خليل نارص
العنوان :السبت ّية بناية سانت ريتا الطابق الثامن
الخلوي947996-03 :
الربيد االلكرتوينKhalil_nasser@hotmail.com :
تعريف :صناعة موالح ،كعك عىل زعرت وعىل زيتون وعىل جبنة ...وحلوايات صحيّة دون مواد حافظة وقليلة
السعرات الحراريّة.

دير راهبات سيدة الخدمة الصالحة – جبولة

املسؤول عن الستاند :األخت باسكال خرضه

D38

العنوان :جبولة -بعلبك
الهاتف235061/08 :
الخلوي770833/03 :
الفاكس235066/08 :
الربيد األلكرتوينsrpascalekh@yahoo.com :
تعريف عن املؤسسة :هدف رهبنة سيدة الخدمة الصالحة خدمة اإلكلريوس والفقري واليتيم واملريض والعاجز.
تعيش الراهبات من عمل أيديه ّن يف تحضري املؤن واللوازم الليتورجية من خياطة البدالت الطقسية وأغطية املذابح
ومستلزماتها والبخور املعطّر واإليقونات .وقد استحدثن مزرعة لألبقار حيث يص ّنعن األجبان واأللبان ومشتقاتها
لتأمني حاجيات االوالد يف امليتم الذي يضم حوايل  101ولد.
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دير رهبنة مار مبارك املارون ّية -دلبتا

D22-2

املسؤول عن الستاند :األبايت جوزف فهد
الخلوي290486-03 :
الربيد األلكرتوينpjfahd@hotmail.com :
تعريف عن الرهبنة وانتاجها :إن تاريخ املنتوج الرهباين يعود بالتاريخ إىل سنة  ،500تاريخ تأسيس مار مبارك
للحياة الرهبانية النسكية الديرية ،لقد تطور االنتاج الزراعي يف الرهبنة ،بغية تقديم للمستهلك مأكالً ومرشبًا
ص ّحي وطبيعي .سنة  ،1985حرض رهبان الرتابيست إىل لبنان ،وجلبوا معهم هذه الشهرة والجودة يف املنتوج .ومن
تاريخه ،أخذ منتوج الدير شهرة مرموقة ،مبختلف األصناف التي ينتجها ،وهي التالية :األلبان واالجبان ،واملربيات،
وأنواع الكبيس واملخللالت خاصة خل الثوم الصحي والط ّبي ،وأيضً ا الخمر والعرق البلدي والليكور.

مارك أسعد هندي

D36

املسؤول عن الستاند :مارك أسعد هندي
العنوان :كفرحونا ج ّزين
الخلوي141010-03 :
الربيد اإللكرتوينmarcnhindi@gmail.com :
تعريف :أنا تلميذ يف كلّية الهندسة يف جامعة سيّدة اللويزة ،لدي هواية يف الزراعة ،أقوم بأبحاث يف مجال الزراعة
يف وقت الفراغ ،فاستهواين تجفيف الفاكهة ،قمت بتجربة حول تجفيف فاكهة الخرما ،فالقة النجاح.

بلد ّية راشيا الفخار

D14-3

املسؤول عن الستاند :سليم يوسف
العنوان :راشيا الفخار قضاء حاصب ّيا محافظة النبط ّية
الهاتف560004-07 :
الخلوي139832-03 :
الفيسبوكRachaya AL Foukhar :
تعريف عن البلدية :تهتم البلديّة بالرتويج لصورة البلدة السياح ّية ،ودعم مختلف أنواع االنتاج املحليّ سواء منه
الفخّار أو االنتاج الزراعي ،مثل زيت الزيتون والصابون البلدي ،والعنب ،والعرق البلدي.
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Bluejay - Dahab

D15

املسؤول عن الستاند :جان الطويل
العنوان :عازور – جزين
الهاتف810045-07 :
الخلوي404795-03 :
الربيد األلكرتوينtawiljan@hotmail.com :
تعريف عن املؤسسة :نص ّنع املنتوجات الزراع ّية التالية :عرق بلدي ،ماء الزهر وماء الورد ،ماء اكليل الجبل،
وخل
وخل التفّاح ّ
قصعني ،نعناع ب ّري ،وغريها من املقطّرات .زعرت وسماّ ق ،عسل ،دبس الخرنوب ،ودبس الر ّمان ّ
العنب ،ومجموعة من املنتوجات البلديّة من مربيات ومخلالت ،والصابون البلدي ،جميع هذه املنتوجات من
االنتاج الزراعي ملنطقة ج ّزين.

SHAMS PERMACULTURE

D33

املسؤول عن الستاند :الس ّيد جورج عطالله وميشال معاصريي
العنوان :مزرعة كفرذبيان
الخلوي809463-03 :
الربيد األلكرتوينshmspermaculhere@gmail.com :
تعريف عن املؤسسة :زراعة عضوية ومستدامة ،انتاج زراعي موسمي ومونة بلديّة ،منتوجات عضويّة (مربيات،
مخلالت ،فواكهة مجفّفة ،زراعة االعشاب العطريّة ،زعرت.)...

Dr. Lemonade

D20-2

بسام مارون
املسؤول عن الستاندّ :
العنوان :القليعات كرسوان
الخلوي920307-03 :
الربيد االلكرتوينbassam.maroun@gmail.com :
أعي الزبائن ،وتستعمل
أمام
تحض
ة.
ي
البرتون
الطريقة
عىل
تعريف عن املؤسسة :تحضري ليموناضة تقليدية
رَ
نُ
ّ
الحامضة بكاملها للحصول عىل كامل الفيتامينات.
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الجمع ّية التعاونية الزراعية مار سمعان حدث الج ّبة

D23-2

املسؤول عن الستاند :جاندرك جميل مراد
العنوان :حدث الج ّبة – مبنى البلديّة
الهاتف978121-06 :
الربيد االلكرتوينmarsemaancoop@gmail.com :
تعريف عن التعاونية :تعمل التعاونيّة عىل كافّة مراحل االنتاج الزراعي يف بلدة حدث الجبّة،
خصوصا التفاح.
ً
مؤسسات عديدة ،منها رشكة  ،pomettoالنتاج شيبس التفاح ،ورشكة  ،cidranaالنتاج عصري التفاح
وتتعاون مع ّ
الطازج ،كام أنها يف اتفاقيّة رشاكة مع مزرعة ابراهيم للزراعات العضويّة.

بلديّة بشعله  -البرتون

D25-2

املسؤول عن الستاند :اييل الهاين
العنوان :الدورة
الخلوي346873-03 :
الربيد االلكرتوينeliecortina@hotmail.com :
تعريف عن البلدة :تتم ّيز بلدة بشعله بزيتونها التاريخي ،الذي يناهز عمره ستة آالف سنة .وترتفع عن سطح
البحر حواىل  1250مرتًا .وبسبب هذا االرتفاع عن البحر يخلو زيتها من األسيد ،0،36،فيام املعدّل العام  .0،8انتاجنا
هو التايل :زيت الزيتون البكر ،الصابون البلدي الخام ،والبلدي املعطّر ،والعرق البلدي والزيتون املكبوس ،وغريه
من منتوجات.
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« مونة القيرص « (انتاج فردي)

D37

املسؤول عن الستاند :طوين ح ّنا و طوين الج ّميل
العنوان :بحمدون الضيعة
الخلوي 03/209152 :
الربيد االلكرتوينtony.g.hanna@hotmail.com :
تعريف عن املؤسسة :طوين ح ّنا ،شاب لبناين من بحمدون الضيعة ،يعمل يف االنتاج الزراعي كمزارع من خريات
االرض الطبيعية :زيت الزيتون – زعرت – زهورات – عسل .عىل مدى عرش سنوات طورنا ارضنا الجبلية ليكون
انتاجها من النخبة .فضال ان بحمدون تعلو عن سطح االرض ما يزيد عن  1100مرت وتبعد عن الساحل مبدة ال
تزيد عن نصف ساعة.

7Dimensions

D7

املسؤول عن الستاند :الف ّنان عامد غصن صليبا
العنوان :بتغرين
الخلوي542870-03 :
املوقع األلكرتوين Imad72saliba@gmail.com :
تعريف :حائز عىل دبلوم دراسات علية يف الرسم والتصوير من الجامعة اللبنان ّية ،كلّ ّية الفنون ،الفرع الثاين ،فرن
الشبّاك ،عام  .1999أبرز أعامله يف الف ّن والنحت :كنيسة السيّدة بولونيا ،رسم وترميم ايقونات .متثال القديس
رشي،
جاورجيوس يف كنيسة مار جاورجيوس بتغرين .نصب الثلّث الرحامت املطران فيليب شبيعة ،مدخل مدينة ب ّ
باالشرتاك مع الف ّنان نرصي طوق.
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ارتيزانا عون

D6

املسؤول عن الستاند :يزيد أو ماري-تريز عون
العنوان :الزلقا مقابل كنيسة سيدة النجاة  -سنرت سفري
الخلوي 459566- 03 / 304981-76 :
الربيد اإللكرتوين info@artisanataoun.com / rana_aoun89@hotmail.com :
تعريف :يزيد بشاره عون  -ديبلوم فنون جميلة من معهد مايكل انجلو  -بريوت ماري-تريز أبو جودة عون -
ديبلوم فنون من جامعة  ALBAأسسنا محرتفاً لفن الرتاث الفينيقي منذ  .1988شاركنا يف عدة معارض لبنانية و
دولية  .تم اعتامدنا للهدايا الرسمية الرتاثية .دروع ملديرية التوجيه يف الجيش اللبناين .دروع تكرميية للمؤمترات
الطبية والجامعية .تذكارات يف متحف بريوت للمغرتبني والسياح.

انطوان حليم الهاشم

D5

املسؤول عن الستاند :انطوان حليم الهاشم
العنوان :قنابة برمانا الطريق العام «كوع النخات».
الهاتف806907-04 :
الخلوي328694-03 :
الربيد األلكرتوينantonico122@hotmail.com :
تعريف :بدأ طريق الف ّن منذ صغره عندما تع ّرف عىل القلم والريشة ،متحور عمله الف ّني بالرسم ،والنحت عىل
الصخر ،شارك يف معارض ونشاطات فنيّة عديدة يف معظم املناطق اللبنانيّة ،وصالت الفنون ،أعامله الفنيّة متنوعة،
رسم ،ونحت ،وموزاييك عن تراث لبنان ،وشعر ،وخط.
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جانني األشقر

D22-3

املسؤول عن الستاند :جانني األشقر
العنوان :س ّد البورشية شارع مستشفى مار يوحنا
الخلوي988932-70 :
تعريف :اعمل يف مجال تصميم الرسم عىل الزجاج ،وأكسسوار ال ُحىل ،منذ ست سنوات ،قد شاركت يف معرض
عديدة منها ،جامعة القديس يوسف بريوت ،ومهرجان حماليا وأنفه والشبانيّة.

Aventure eu Nature

D18-2

املسؤول عن الستاند :روز أسمر
العنوان :الحدث – قرب املعهد األنطوين
الخلوي977107-78 :
الفيسبوك /أنستغرامAventureeuNature :
تعريف :نص ّمم وننفّذ أشغال يدويّة حرف ّية ،خشب ّيات ،تطعيم املالعق ،أحجار كرمية ،زجاج .لوحات من الرتاث
اللبناين نحفرها عىل الزجاج والخشب.

كارول فؤاد بشارة

D25-1

املسؤول عن الستاند :كارول فؤاد بشارة
العنوان :بصاليم
الخلوي331192-70 :
الفيسبوكCarole b paintings :
متخصصة يف الرسم التشكييل ،وشاركت يف معارض عديدة ،منها :معرض السوق العتيق ،وبريوت ،والرابطة
تعريف:
ّ
أحب تجسيد اآلثار اللبنانيّة يف لوحايت،
الثقافية انطلياس ،والحازمية ،ومدرسة األرمن وكنيسة سيدة النجاة بصاليمّ .
وتجسيد لوحات من واقع الحياة.

كارولني أيب داود

D3

املسؤول عن الستاند :كارولني أيب داود
عنوان املؤسسة :عمشيت الطريق البحرية قرب ميناء النفط
الخلوي193506-03 :
الربيد االلكرتوينabidaoud.caroline@gmail.com :
تعريف :تم تأسيس املحرتف سنة  ،2010يتمحور عميل عىل رسم اللوحات الزيتية ،والنحت عىل الخشب والحجر،
وأشغال حرف ّية متعدّدة .شاركت يف معارض عديدة داخل لبنان وخارجه.
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سرياميك فلور

D11

املسؤول عن الستاند :تريز داود مارديروسيان
الخلوي420313-03 :
الهاتف403110-04 :
الربيد األلكرتوينtdaoud49@gmail.com :
تعريف :درست هذه املهنة حني كنت طالبة عند راهبات الورديّة ،عىل يد األخت دانيال الراهب .ومارستها لعدّة سنوات
برفقتها .بعدها تابعت دورات تعليمية لعدّة سنوات ،وقمت مبعارض فرديّة وشاركت مبعارض مع حرف ّيني آخرين.

LNAغ CHE

D8

املسؤول عن الستاند :مارون عنتبيل
العنوان :عاريا ملك لور مونّس قبل كنيسة الس ّيدة.
الخلوي554685-03 :
الربيد األلكرتوينmarounantably@hotmail.com :
تعريف :بدأت بتصميم الحيل وتنفيذها منذ عام  ،1988وقمت بدراسات عن الحيل الفينيقي ،وعملت عىل تطوير
عميل ،حيث أضفت صناعة الرثيّات واللمبادير والرسم والحفر عىل النحاس والكتابة برشيط نحاس ،أسامء وجمل
حسب الطلب .شاركت يف معارض ومهرجانات عديدة منها :سوق الربغوث ،وذوق مكايل ،وبلونة ،ودرج الف ّن،
وجبيل ،وزحلة،وحرصون ،وحامنا ،وجونية ،وغريها...

كلود عون

D18-1

املسؤول عن الستاند :كلود عون
العنوان :برج ح ّمود
الخلوي453298-03 :
فيسبوكClaude Aoun :
تعريف :تابعت دورات يف تعلّم الحرف يف معهد راهبات القلبني األقدسني الحدث ،ث ّم مارست التعليم يف مركز
الشؤون االجتامعيّة غزير ،وشاركت يف حلقات متلفذة يف برنامج ِ
لك سيّديت عرب شاشة تلفزيون لبنان .أمارس
األشغال اليدويّة منذ أكرث من  20سنة .شاركت يف معارض عديدة ،أه ّمها :معرض الذوق الحريف البيت العتيق،
ومعرض دارة كريم لالشغال اليدويّة العباديّة.
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لور جرجس الحو ّيك

D13-1

املسؤول عن الستاند :لور جرجس الحويّك
العنوان :نيو روضة
الخلوي885849-70 :
القش ،ولوحات من
تعريف :اهتم بصناعة حرف ّية متن ّوعة ،من رسم عىل البورسوالن والزجاج ،وصناعة لوحات من ّ
الحرير ،ورسم عىل الفخّار  -تعيق ورق ذهبي ،وخياطة فنيّة  +تصليح ملبوسات ،وأهتم بالتدريب عىل الصناعة
الحرف ّية يف مناطق متعدّدة من لبنان.

Elie Rizk foundation

D13-2

اسم املسؤول عن الستاند :الياس عون
العنوان :جزين – الطريق العام
الخلوي780454-07 :
الهاتف384791-01 :
الربيد االلكرتوينjozian@elierizk.org :
مؤسست إييل رزق يف ميادين التنمية املناطق ّية ملكافحة ظاهرة النزوح الداخيل،
تعريف عن املؤسسة :تنشط ّ
مؤسسات تربويّة واقتصاديّة واجتامعيّة ،وخلق فرص عمل .تعمل
والعمل عىل تنشيط الهجرة املعاكسة ،عرب خلق ّ
املؤسسة عىل تطبيق الرؤية النموزج ّية ملنطقة ج ّزين التخاذها مثاالً لباقي لباقي املناطق اللبنان ّية.
ّ

س ّيدة شعنني

D23-1

املسؤول عن الستاند :سيّدة شعنني
العنوان :انطلياس اول طلعة مزهر بناية الدكتور اميل بو حبيب
الخلوي859867-03 :
الهاتف719755-04 :
تعريف :تعلّمت الخياطة عند راهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع ،وتعلّمت شغل الس ّنارة بنفيس ،واعمل تطريز
عىل املناشف ،ورشاشف الطاوالت الصغرية والكبرية ،بأسلوب ف ّني مم ّيز.
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فاديا بيطار

D24-3

املسؤول عن الستاند :فاديا بيطار
العنوان :النقّاش -املنطقة الحمراء
الخلوي408310-03 :
الربيد االلكرتوينfadosembroidery@gmail.com :
املوقع االلكرتوينfadosembroidery.tumblr.com :
تعريف :اعمل عىل حسايب الخاص ،قد تعلّمت مهنة الدنتال بروتون ،والكروشيه ،منذ صغري ،عىل يد والديت ،ث ّم
طورت هذا العمل منذ عرش سنوات ،شاركت يف معارض عديدة ،إضافة اىل الزبائن الذين يأتون اىل منزيل.

تريز يونان

D21-3

املسؤول عن الستاند :تريز يونان
العنوان :س ّد البوشية :شارع رشكة الكهرباء
الخلوي579991-03 :
تعريف :أنا ربّة بيت ،أعمل أشغال يدويّة منذ حواىل عرشين سنة ،مثل دونتال بريتون ،والكروشيه ،والتطريز.
شاركت يف معارض عديدة ،يف شارع الحمرا ،وحامنا ،وفالوغا ،وساحل علام ،وغريها.

زيامار

D19-3

املسؤول عن الستاند :ماركريت حويس
العنوان :سن الفيل ،شارع كميل شمعون ،ملك دفيد حويس.
الخلوي164021-03 :
الربيد االلكرتوينmargaritahoueis@hotmail.com :
تعريف :انا ربّة منزل اعمل يف مجال تحويل الرسوم اىل لوحات مطرزة ،عىل االقمشة واملناشف ،والربانس ،شاركت
يف معارض عديدة ،منها ،معرض يف كنيسة القديسة ريتا حرش تابت ،ومعرض سوق الذّوق...

ماريا جامكوسيان

D14-2

املسؤول عن الستاند :ماريا جامكوسيان
العنوان :شارع مار يوسف حارة صادر برجحمود
الخلوي106482-71 :
الربيد األلكرتوينmariavartan@hotmail.com :
تعريف :إنيّ ربّة منزل ،أهتم بتصنيع ال ُحىل ،وشغل الكروشيه ،وخياطة فساطني األعراس .وأهتم أيضً ا ،بتصنيع
املأكوالت عىل أنواعها ،املالحة والحلوة.
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D15-2

ميالنة ميليكيان
املسؤول عن الستاند :ميالنة ميليكيان
العنوان :الدكونة شارع السالف
الخلوي873696-78 :
تعريف :يتمحور عميل ،حول حياكة الشاالت ،واألرتيزانا ،وأشغال حرفية متن ّوعة.

نوال عطالله

D17-2

املسؤول عن الستاند :نوال عطالله
العنوان :يحشوش شارع العفص
الخلوي366765-70 :
الهاتف865677-09 :
الفيسبوكNawal souaid atallah :
تعريف :أنا مد ّرسة لغة فرنس ّية ،لدي هواية يف صناعة األشغال الحرف ّية اليدويّة ،منذ سنوات خضعت لدورة
تددريب مع راهبات العائلة املقدسة املارونيّات ،وبدأت العمل يف مجال السرياميك ،والكروشّ يه ،والتطريز عىل
الرشاشف واملناشف ،والرسم عىل الزجاج.

سهى ناصيفD25-3
املسؤول عن الستاند :سهى ناصيف
العنوان :الحازمية شارع حاتم بناية مسلّم
الخلوي464566-03 :
تعريف :شغيل هو تطريز عىل أنواعه ،مناشف ،صواين ،رشاشف ،علب شاي.

نهى صليبا

D20-1

املسؤول عن الستاند :نهى صليبا
العنوان :رشين املنت الشاميل
حي الكنائس
األعىل
ّ
الخلوي432025-76 :
الهاتف270557-04 :
تعريف :اهتم بتصنيع سالل من ّ
القش ،إنّها حرفة قدمية .وقد شاركت يف معرض عدّة ،يف بلدات املنت ،ومع
البلديات ،ويل حلقة مص ّورة عىل مريم ت ف.
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الخوري يوحنا مراد

D2

املسؤول عن الستاند :الخوري يوحنا مراد
العنوان :سن الفيل
الخلوي160037-03 :
الربيد االلكرتوينabounayouhanna@hotmail.fr :
لوحات فنيّة من ّوعة ،اشغال تقويّة مسابح أساور كتب تاريخية وروحية...

الخوري جوزف كريوز

D12

املسؤول عن الستاند :الخوري جوزف كريوز
العنوان :نيو روضة سنرت مرايا – إيعات قضاء بعلبك
الخلوي497469-03 :
الربيد األلكرتوينJoe104520@hotmail.com :
اعاميل :تحف فن ّية عىل الصخر عمل ف ّني حريف لبناين ،شغل يدي ،وال يوجد أي تدخّل للمكينات واألالت الصناع ّية.
اعمل لوحات بقياسات متعدّدة ،لجميع املناسبات ،بطاقات االعراس ،تذكارات املناولة األوىل ،وقدّاس األربعني.

أولينا أبو نقّولD26
املسؤول عن الستاند :أولينا أبو نقّول
العنوان :كوكبا
الخلوي178577-76 :
الربيد األلكرتوينchiconakoul@libero.it :
تعريف :اشغال يدويّة حرف ّية ،قومها عىل خشب ّية مغلّفة بالقامش ،لحفظ املجوهرات والحلوايات ،وغريها من
ست سنوات ،وشاركت بالعديد من املعارض.
أمور ،بدأت هذا العمل منذ ّ

الف ّنان جوزف غانم

D4

املسؤول عن الستاند :الف ّنان جوزف غانم
العنوان :محرتف جوزف غانم – النقّاش
الخلوي03078595 :
الهاتف04522216 :
الربيد االلكرتوينJosephghanem61@gmail.com :
www.onefineart.com
تعريف :رسام ون ّحات ،تخ ّرجت من الجامعة اللبنان ّية ،وأقمت معارض عديدة يف لبنان والدول العرب ّية وأوروبا،
يل عدّة مشاركات يف ّ
الساحات العا ّمة.
كل من سيمبوزيوم عاليه ،وجونيه وأهدن ،إضافة إىل منحوتات عمالقة يف ّ
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Rahbani style

D10

املسؤول عن الستاند :فادي حبقوق شديد الرحباين
العنوان :الزلقا
الخلوي840260-03 :
الربيد االلكرتوينFadyrahbani1@hotmail.com :
أعاميل :أعامل فنيّة بالرزين .مسابح صالة (لولو – أحجار نصف كرمية)

التج ّمع الحريف اللبناين

D22-1

املسؤول عن الستاند :مدلني معلوف مكرزل
العنوان :مفرق العطشانة املنت
الخلوي229582-03 :
تعريف عن انتاجنا :عميل الحريف هو ،رسم وتلوين القامش ،والزجاج والفخّار ،والنحاس ،والخشب ،وبعض املعادن.
ومطرزات -دانتيل بروتون ،ميالن ،خياطة موزايك ،ترميم قطع قدمية ،مالبس تراثية قدمية ،لوحات متن ّوعة .حائزة
عىل جائزة السياحة العامليّة سنة  ،1996وعىل تكريم من سلطنة عامن  ،1999وجائزة تونس  ،2003وتكريم من
الفاتيكان .أنظّم دورات تدريب ّية عىل جميع أنواع الحرف التقليديّة والفن ّية.

فانيا ديرارتونيان

D16-3

املسؤول عن الستاند :فانيا ديرارتونيان
العنوان :الدورة املنت
الخلوي780153-03 :
الفيسبوكVaniaderartounian :
اعاميل الحرف ّية :اكسسوار ال ُحىل ،حفر عىل الجلد والستانلس والعقودة واألساور والخواتم ،وتركيب أسامي من
أحرف ستانلس عىل األساور والعقود .أشارك يف معارض عديدة يف لبنان منذ عرشين سنة.

كاترين رفّول

D20-3

االسم :كاترين طوين رفّول
العنوان :مدينة صور
الخلوي081467-76 :
الربيد األلكرتوينRaffoul.catherine@hotmail.com :
تعريف :تصنيع صابون خايل من املواد الكيميائيّة ،الستعامالت متعدّدة ،لبرشة الوجه مك ّون من زيت الزيتون،
وزيت جوز الهند ،وزيت النخيل ،زبدة الكاكاو ،وزبدة الشيا ...وصابون للجسم مؤلف من مواد متعدّدة ،العسل،
والشاي ،والحليب ،والقرفة ،والليمون.
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التعاون ّية الحرف ّية ألنتاج وتسويق الفخّار

D15-3

املسؤول عن الستاند :وسيم جرجس خليل
العنوان :راشيا الفخار – قضاء حاصبيا
الخلوي837165-03 :
الربيد اإللكرتوينpierreatalla@yahoo.com :
تعريف عن التعاونية :تعاونيتنا تض ّم عددًا من الحرفيّني الشباب املهت ّمني باملحافظة عىل حرفة صناعة الفخّار،
وتطويرها ،مبا يتناسب مع التطورات التكنولوج ّية يف عامل الخزف والفخاريات ،من خالل تنظيم دورات لتعلّم
صناعة الفخار لألطفال والشباب ،وانتاج كميات من الفخّار بأساليب حديثة.

جويل كريكوريان أبو جودة

D10

املسؤول عن الستاند :جويل كريكوريان أبو جودة
العنوان :النقاش املنت
الخلوي601461-03 :
الربيد األلكرتوينjuliekaj@hotmail.com :
تعريف :جويل كريكوريان ابوجودة  .نالت شهادة الفنون الجميلة التشكيلية والديكور معهد الفنون
الجميلة،واشرتكت يف معارض فنية عديدة ،عرضت لوحات زيتية(mixed media ،زيت ،أكريليك) لوحات Bas
 relief ,stained glass porcelainتعطي دروس خاصة للطالب يف الرسم والنحت.

Art Roula atelier

D1

املسؤول عن الستاند :الس ّيدة روال أزرق .
العنوان :الكسليك
الخلوي288057-03 :
الربيد االلكرتوينRoula25@gmail.com :
الفيسبوكArt-roula :
تخصصت يف ف ّن الزجاج والسرياميك ،يف باريس .أعمل يف نحت الزجاج املعشّ ق،
تعريف :خريجة جامعة ّ .ALBA
واملوزاييك .انتمي إىل نقابة الحرف ّيني يف لبنان .شاركت يف معارض عديدة ،منها :املج ّمع الثقايف أبو ظبيIndex ،
ديب.Grand Palais et Unesco Paris ،
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SALIBA ART

D24-1

االسم :عصام اييل صليبا
العنوان :املروج املنت األعىل
الخلوي374928-03 :
Isso_saliba@hotmail.com
الربيد األلكرتوينissamsaliba234@gmail.com :
تعريف :نهتم بالنحت عىل الصخر ،نحت متاثيل ،تركيب لوحات فسيفساء ،مهنتي هي هواية عملت عىل تطويرها
من خالل دورات يف اليونان.

OLOU

D15-1

املسؤول عن الستاند :ليندا سعد
العنوان :طنبوريت – صيدا
الخلوي125248-79 :
الربيد األلكرتوينSaadlinda@hotmail.com :
تعريف :منذ سنة  ،2015بدأت صناعة الصابون الطبيعي  ،%100املك ّون من زيوت طبيعيّة طبيّة ،معطّر بزيت
وحب الشباب،
األصعني والنعنع ال ّربي والطيون .من فوائده ،ازالة التجاعيد ،وتبييض املناطق ّ
الحساسة وازالة البثور ّ
وورائحة العرق ،وقتل البكترييا من الوجه ،وإزالة اوجاع الروماتيزم ،وتقوية الشعر.

كلودين بشاره بطرس

D19-1

املسؤول عن الستاند :كلودين بشاره بطرس
العنوان :الدكوانة
الخلوي950247-71 :
فيسبوكCoquillagecb@hotmail.com :
تعريف :اتابع دورات يف مجال الف ّن .شاركت يف معارض عديدة ،يف قرص املؤمترات ضبيّه ،ويف معارض سوق املنت
املؤسسات يف مناسبات االعياد.
ومعارض أخرى .اهتم بالرسم عىل القامش وعىل الفخّار والزجاج ،وتزيني واجهات ّ
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فيفيان دميان

D23-3

املسؤول عن الستاند :فيفيان دميان
العنوان :س ّد البورشية شارع مستشفى مار يوحنا
الخلوي500687-03 :
تعريف :تعلمت األشغال اليدويّة من خالل دورة يف االعامل الحرفيّة ،واعمل يف هذا املجال ،حفر عىل املعادن
والخشب ،أساور ،مسابح ،أشغال ميلون ،تطريز وكروشيه .شاركت يف معارض عديدة ،منها معرض سوق ذوق
مكايل ،واملعارض التي تقام يف االماكن السياحية والكنائس.

RIFAFIR

D17-1

ريف أفري ش.م.م
املسؤول عن الستاند :وسيم ريف
العنوان :الدورة شارع مستشفى مار يوسف
الخليوي576607-03 :
الهاتف334059-01 :
الربيد األلكرتوينwassimrif@hotmail.com :
املوقع األلكرتوينwww.rifafir.com :
لكل املناسبات ،أعراس ،عامدات ،أول قربانة ،والكنايس.
تعريف :نهتم بتصنيع الشمعّ ،

يوسف جرجس القايض

D14-1

املسؤول عن الستاند :يوسف جرجس القايض
العنوان :فرن الشباك شارع مار نهرا بناية الراهبات الحلب ّيات
الخليوي463802-03 :
تعريف :اهتم بتصنيع طاوالت الزهر ،وعلب سيكار ،وعلب املكياج ،والصيغة ،وحياكة سالل صغرية ومتوسطة من
ّ
القش ،وجمع صور القديسني عىل الخشب ،وصناعة البورتكليه .شاركت يف معارض عديدة ،منها معرض يف فاريّا
كرسوان ،ويف بيت مري ،ويف منطقة بدارو بريوت.
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الجمعية الحرفية الثقافية النسائية يف كفرحبو

D13-3

املسؤول عن الستاند :مليا صوان
حي آل رزق
العنوان :كفرحبو ّ
الخلوي515652-70 :
الربيد االلكرتوينsaharbd1@hotmail.com :
تأسست الجمعية سنة  ،2009تهتم بتأمني فرصة عمل للمرأة داخل منزلها ،وذلك من خالل
تعريف عن الجمعيةّ :
إحياء دورات تدريب عىل األشغال اليدويّة ،مثل التطريز والكروشيه ،وامليلون ،وأشغال حرفية أخرى .وتعمل
الجمعيّة عىل تسويق ما تنتجه السيدات من أشغال من خالل املشاركة يف املعارض ،وتلبية زبائن منفردين.

وسام لبيب صليبا

D9

املسؤول عن الستاند :وسام لبيب صليبا
العنوان :املروج املنت األعىل
الخلوي412627-70 :
الربيد األلكرتوينsagibalaser@gmail.com :
متخصص يف األلكرتونيك ،أما الحفر عىل الخشب هو هوايتي ،امارسها منذ عرش سنوات ،أمارس
تعريف :انني
ّ
الحفر والنحت عىل الخشب الطبيعي بطريقة تقليدية مميّزة.

فكتوريا أيوب

D21-1

املسؤول عن الستاند :فكتوريا أيوب
العنوان :س ّد البورشية
الخلوي 585418-71 :
تعريف :عميل هو أشغال يدويّة ،س ّنارة كروشيه ،أشغال صوف لألطفال ،واشغل منصب أمينة الصندوق يف التج ّمع
الحريف اللبناين.

ادمون الحاج

D16-1

االسم :ادمون الحاج
العنوان :بسكنتا شارع املرج
الخلوي395336-03 :
الهاتف250925-04 :
تعريف :إن عميل الف ّني هو هواية وموهبة ،عملت عىل تطويرها من خالل دراسة ثالث سنوات يف الجامعة
اللبنان ّية ،شاركت يف حواىل عرشين معرضً ا يف مختلف املناطق اللبنان ّيىة .عميل الحريف هو نحت عىل الخشب
والصخر.
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معرض
األبواب المفتوحة

تنظيم
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C1

جمع ّية ﺃصدقاء الجامعة اللبنانية

تأسست جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية “”AULibسنة ( ٢٠١١علم وخرب رقم .)١٦٧١
هي جمع ّية غري سياس ّية ال تتوخّى الربح .تتكون من مجموعة جامعيني واعالميني ومثقفني ،إلتقوا عىل قضية دعم
الجامعة اللبنانية  :أبنية ،أساتذة وطالباً ،من خالل مشاريع مختلفة تساهم يف نهضة الجامعة .تتعاون الجمعية
مع جميع مك ّونات املجتمع اللبناين بعيدا ً عن القضايا السياس ّية الحزب ّية واملذهب ّية.
تنظم الجمعية ،يف إطار معرض الفرص والطاقات  ،٢٠١٨معرض األبواب املفتوحة للجامعة اللبنانية الذي تشارك
فيه كل كليات ومعاهد الجامعة بحضور اساتذتها للتعريف باختصاصاتها املتنوعة وشهاداتها.

كلّية الهندسة الزراعية والطب البيطري
العنوان

الدكوانة

الشهادات التي متنحها الكلّية

دبلوم يف الهندسة الزراعية

دبلوم يف الطب البيطري
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C7
الهاتف
484130/01
البيئة واملوارد الطبيعية
اإلقتصاد الزراعي
تنسيق الحدائق
اإلنتاج الحيواين
اإلنتاج النبايت
وقاية النبات
التصنيع الغذايئ
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كلّية طب األسنان
العنوان

C4
الهاتف

مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية – الحدث

05/463539

الشهادات التي متنحها الكلّية

جراح يف طب األسنان

دراسات عليا
علم اإلحياء الفمي (سنة واحدة)
إختصاص تقويم األسنان (ثالث سنوات)
إختصاص مبحث اللثة  /حول السن (سنتني)
إختصاص مبحث لب األسنان (سنتني)
إختصاص البدالت املشرتكة املثبتة و غري
املثبتة (سنتني)
إختصاص جراحة الفم (سنتني)
دكتوراه إختصاص يف طب األسنان (سنتني)

إختصاص مبحث أشعة الفم والفك والوجه (سنتني)
إختصاص طب األسنان الرشعي (سنتني)
إختصاص اإلعتناء بأسنان األطفال (سنتني)
إختصاص صحة فم املجموعات و علومها الوبائية (سنتني)
إختصاص اإلعتناء باألسنان الرتميمي ( التصحيحي ) (سنتني)
إختصاص أمراض الفم و تشخيصها (سنتني)
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كلّية العلوم اإلقتصادية وإدارة األعامل
الفروع

العامدة
الفرع األول
الفرع الثاين
الفرع الثالث
الفرع الرابع
الفرع الخامس
شعبة راشيا

ماسرت يف

إقتصاد و متويل دوليني
إقتصاد مايل و مرصيف
محاسبة و تدقيق
متويل و مؤسسات مالية
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الهاتف

العنوان

مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية – الحدث
مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية – الحدث
األرشفية
القبة – طرابلس
عاليه
النبطية
راشيا

الشهادات التي متنحها الكلّية
اجازة يف

العلوم اإلقتصادية
املحاسبة و التدقيق
التمويل و املؤسسات املالية

C18

اإلدارة
التسويق
املعلوماتية اإلدارية
تسويق
معلومات إدارية
إدارة

05/463624
05/463630
01/339465
06/387015
05/552145
07/761357
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كلّية الهندسة
الفروع

العامدة
األول
الثاين
الثالث

C13
العنوان

الحدث  -جبل لبنان
القبة  -الشامل
روميه – جبل لبنان
الحدث  -جبل لبنان

الشهادات التي متنحها الكلية
اجازة (خمس سنوات) يف:

هندسة مدنية
هندسة ميكانيك
هندسة كهرباء وإلكرتونيك
هندسة الكيمياء الصناعية والبرتوكيميائية

الهاتف
05/463419
06/385090
04/872206
05/463443

أشغال عامة – البناء وتنظيم املدن
طاقة ،تركيب آالت ،أوتوماتيك
معلوماتية ،شبكة «ويب» وإتصاالت

شهادة اإلجازة

ميكن إنجاز السنة الخامسة يف الخارج والحصول عىل شهادتني (.)Double degree

ماسرت ودكتوراه

بالتعاون مع مؤسسات عاملية
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معهد الفنون الجميلة
الفروع

العامدة
الفرع األول
الفرع الثاين
الفرع الثالث
الفرع الرابع
مركز الرتميم

العنوان

الهاتف

فرن الشباك
مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية – الحدث
فرن الشباك
القبة – طرابلس
دير القمر
طرابلس

الشهادات التي مينحها املعهد
اجازة) ثالث سنوات (يف:
الهندسة املعامرية
التصميم الداخيل
فنون اإلعالن والتواصل البرصي
ماسرت ) سنتني (يف:
الهندسة املعامرية
الهندسة الداخلية
التصوير الفني
فنون األداء
الفنون اإلعالنية
الرتميم والحفاظ عىل األوابد واملواقع
تصميم املشهد واملواقع الطبيعية
السينوغرافيا
التنظيم املدين
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C19 -C20
384091/01
463531/05
387911/01
386288/06
511003/05
448820/06

التمثيل
الفنون التشكيلية
املرسح والسينام والتلفزيون
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كلّية اإلعالم
الفروع
العامدة
األول
الثاين

C8
العنوان

الطيونة
األونسكو
الفنار

الهاتف
01/384148
01/785428
01/687613

الشهادات التي متنحها الكلّية
اجازة يف ( ثالث سنوات وميكن أن متتد حتى خمس سنوات)

صحافة
إدارة املعلومات
عالقات عامة وإعالن

صحافة تقليدية وإلكرتونية  -صحافة مرئية ومسموعة
إدارة املعلومات واملكتبات – إدارة الوثائق
الوحيد يف لبنان

املاسرت البحثي ( سنتني وميكن أن ميّتد حتى أربع سنوات)
صحافة
إدارة املعلومات
املاسرت املهني (سنتني وميكن أن ميّتد حتى أربع سنوات)
عالقات عامة وإعالن
شهادة الدكتوراه ( ثالث سنوات وميكن أن متتد حتى خمس سنوات)
صحافة
إدارة املعلومات
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كلّية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية
الفروع

العامدة
الفرع األول
الفرع الثاين
الفرع الثالث
الفرع الرابع
الفرع الخامس
الفرع الفرنيس
مركز املعلوماتية القانونية

العنوان

الهاتف

الطيونة
مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية – الحدث
جل الديب
القبة – طرابلس
كسارة– زحله
صيدا
الجناح  -بريوت
سن الفيل

الشهادات التي متنحها الكلّية
اجازة (ثالث سنوات) يف:
الحقوق
ماسرت  ١يف
العلوم السياسية
جدارة يف الحقوق إختصاص مهن قضائية
دبلوم يف
القانون الخاص
القانون العام
قانون األعامل
الشهادات التي مينحها الفرع الفرنيس
اجازة يف الحقوق باللغة الفرنسية
دبلوم دراسات عليا متخصصة
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C16
384133/01
463602/05
712053/04
388693/06
806847/08
720002/07
842331/01
493148/01

العلوم السياسية واإلدارية
جدارة يف الحقوق إختصاص عام

القانون الجزايئ
علم السياسة
عالقات دولية ودبلوماسية
دبلوم يف قانون األعامل الداخيل والدويل
دبلوم يف املنازعات والتحكيم والطرق البديلة لحل املنازعات
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كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية
الفروع

C15
الهاتف

العنوان

483012/01
300882/01
895260/01
386261/06
806650/08
734953/07
689086/01
384132/01

الدكوانة
عامدة كلية اآلداب
األونسكو
الفرع األول
الفنار
الفرع الثاين
القبة طرابلس
الفرع الثالث
زحلة
الفرع الرابع
صيدا
الفرع الخامس
نيو روضة
مركز اللغات والرتجمة
مركز علوم اللغة والتواصل مستديرة الطيونة

الشهادات التي متنحها الكلّية
اجازة وماسرت يف اإلختصاصات التالية
اللغة العربية وآدابها
اللغة الفرنسية
اللغةاالنكليزية
التاريخ
الجغرافيا

الفنون واآلثار
الفلسفة
علم النفس
اللغات والرتجمة
اللغة والتواصل
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كلية الرتبية
الفروع

العامدة
الفرع األول
الفرع الثاين

C17
الهاتف

العنوان

292982/01
785618/01
682950/01

فرن الشباك
االونسكو
نيو روضة

الشهادات التي متنحها الكلّية
اجازة) ثالث سنوات( يف الرتبية واإلعداد (الفرع األول الفرع الثاين) يف :
تعليم اللغة العربية يف املرحلة اإلبتدائية
تعليم اللغة الفرنسية يف املرحلة اإلبتدائية
تعليم اللغة االنكليزية يف املرحلة اإلبتدائية
تعليم العلوم يف املرحلة اإلبتدائية

تعليم الرياضيات يف املرحلة اإلبتدائية
تعليم االجتامعيات يف املرحلة اإلبتدائية
تعليم تربية الطفولة املبكرة

اجازة (ثالث سنوات( يف الرتبية واإلعداد) العامدة (يف:

تربية بدنية ورياضية
تربية فنية

تربية موسيقية

شهادة الكفاءة واملاسرت املهني يف تعليم املواد الدراسية
شهادة املاسرت املهني يف الرتبية واإلعداد (العامدة)
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الئحة العارضين

كلّية الصحة العامة
الفروع

العامدة
الفرع األول
الفرع الثاين
الفرع الثالث
الفرع الرابع
الفرع الخامس
شعبة الشوف

اجازة يف

C6 - C5
الهاتف

العنوان

الفنار
مدينة الرئيس رفيق الحريريالجامعية – الحدث
الفنار
البحصاص – طرابلس
كسارة – البقاع
صيدا
عني و زين

01/686323
05/463591
01/686344
06/410024
08/930916
07/750357
05/501794

الشهادات التي متنحها الكلّية

العلوم التمريضية
العلوم املخربية
العالج الفيزيايئ
القبالة القانونية
العمل الصحي اإلجتامعي
تقويم النطق

العالج اإلنشغايل
الصحة و البيئة
علم التغذية و الحمية
التأهيل النفيس الحريك
علوم األشعة
علم البرصيات و قياس مدى النظر

ماسرت ١

علم التغذية و الحمية

ماسرت٢بحثي

ميكروبيولوجيا الطبية
ميكروبيولوجيا األغذية
التكنولوجيا الحيوية التطبيقية
العالج الفيزيايئ – علوم و أمراض الجهاز الحريك
الصحة العامة – علم األوبئة و اإلحصاء الحيوي

ماسرت ٢مهني

ميكروبيولوجيا جودة و سالمة األغذية
تقويم النطق – العلوم العصبية و املعرفية
العمل اإلجتامعي
متابعة نفس جسدية
العالج الفيزيايئ – النشاطات البدنية و الرياضية
الصحة العامة – التثقيف الصحي و تعزيز الصحة
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الئحة العارضين

كلّيةالصيدلة
العنوان

مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية – الحدث

الشهادات التي متنحها الكلية

دكتوراه يف الصيدلة ( مزاولة املهنة )
دكتوراه يف الصيدلة الرسيرية

ماسرت مهني يف

مستحرضات التجميل الصناعية
الصيدلة الصناعية
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C3
الهاتف
05/463362

الئحة العارضين

كلّية العلوم
الفروع

C2
العنوان

مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية  -الحدث
العامدة
مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية  -الحدث
الفرع األول
الفنار
الفرع الثاين
طرابلس
الفرع الثالث
زحلة
الفرع الرابع
النبطية
الفرع الخامس
شعبة عمشيت عمشيت
عكار
شعبة عكار
بعلبك
شعبة بعلبك
صور
شعبة صور
الدبية
شعبة الدبية
شعبة بنت جبيل بنت جبيل

اجازة (ثالث سنوات) يف:

املعلوماتية
الرياضيات
الفيزياء
االلكرتونيك
االحصاء

الهاتف

467490/05
460584/05
687002/01
386364/06
862849/08
767980/07
621687/09
690176/06
376356/08
345319/07
985631/07
451322/07

الشهادات التي متنحها الكلّية
الكيمياء
الكيمياء الحياتية
علوم الحياة واألرض
الجيولوجيا النفطية
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الئحة العارضين

ماسرت ١

رياضيات
إحصاء
معلوماتية
فيزياء الطاقة العالية
فيزياء نظرية
فيزياء حرارية
هيدروديناميك
إلكرتونيات األجهزة واملعلوماتية الصناعية
إتصاالت
علم الحيوان التطبيقي
علم النبات والبيئة
علم األحياء الخلوية والجزيئية
علوم الحياة والبيئة
التنوع الحيوي  :إدارة وحفظ املوارد الطبيعية
بيولوجيا الخلية وعلم وظائف األعضاء
الكيمياء الفيزيائية وكيمياء املواد
كيمياء الجزئيات
العلوم التحليلية
علوم البيئة
كيمياء حياتية

ماسرت  ٢بحثي

الهندسة التفاضلية
الجرب والرياضيات املتقطعة
الرياضيات واملعلوماتية وتطبيقاتها
املعادالت التفاضلية الجزئية والتحليل العددي
نظام املعلومات واملساعدة يف إتخاذ القرار
معلوماتية وإتصاالت
نظام املعلومات والوقاية من املخاطر
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ماسرت  ١و ٢

الفيزياء الطبية
البيولوجيا وتقنيات التسويق
علم التغذية وتنظيم الوجبات
الرياضيات املالية والعلوم االكتوارية
علم التناسل والتطور
أنظمة اإلتصاالت وشبكات املعلوماتية
الرعاية الصحية وإدارة الجودة
النمذجة والتطبيقات الرياضية
كيمياء تطبيقية :تكرير وتقنيات الهيدروكربونات

ماسرت  ٢مهني

احصاء
برمجة شبكة «الويب «
هندسة الربمجيات
هندسة الصوتيات والبرصيات
اإللكرتونيك الصناعي
فيزياء حرارية
البيئة النباتية :املصادر ،السالمة والتطبيقات

الئحة العارضين
إشارة ،إتصاالت ،صوت وصورة
املوجات الصغرية
األنظمة الدقيقة واملدمجة
الفيزياء األساسية
ليزر
علوم النانو واملواد الذكية
كيمياء وبيولوجيا املواد الفعالة
علوم املياه
الكيمياء الجزيئية العضوية
التحليل الصناعي
الكيمياء الفيزيائية لعلم املواد
الكيمياء الفيزيائية ،مواد وتحفيز
العلوم الرسطانية
علوم املناعة
البيولوجيا الجزيئية
علم الجينوم والصحة
بيوتكنولوجيا النبات التطبيقية
فارماكولوجيا أمراض القلب والرشايني
علم الحياة والبيئة البحرية

امليكروبيولوجيا التطبيقية
التنوع الحيوي  :إدارة وحفظ املوارد الطبيعية
التحاليل الوراثية البرشية
التشخيص الجزيئي وعلوم التحاليل الجنائية
الخاليا الجذعية ،التكوين والطب التجديدي
خربة ومعالجة يف البيئة
التقنيات والطرق التحليلية
تركيب وتحليل املواد الكيميائية الصناعية
املواد وتطبيقاتها  :املوارد والتوليفات
تكنولوجيا العطور واملستحرضات التجميلية وامللونات
تركيب وسالمة الغذاء
علوم اإلدراك الحيس والسلويك
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الئحة العارضين

كلّية السياحة وإدارة الفنادق
الفروع

العامدة
شعبة صور (سنة أوىل)
شعبة راشيا (سنة أوىل)

الشهادات التي متنحها الكلّية
(اجازة) ثالث سنوات يف:
السياحة والسفر
اإلرشاد السياحي
إدارة الفنادق

ماسرت ( سنتني) يف:
إدارة فنادق
سياحة

98

C9
العنوان

الجناح

الهاتف
01/8857285-7-6-

الئحة العارضين

كلّية العلوم الطبية
العنوان
مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية  -الحدث

C3
الهاتف
463578/05
463585/05

الشهادات التي متنحها الكلّية

شهادة دكتور يف الطب (سبع سنوات)
شهادة طبيب إختصايص (من ثالث إىل سبع سنوات)
اإلختصاصات املتوفرة يف الكلّية بعد شهادة الطب العام
األمراض العقلية (أربع سنوات)
جراحة عامة (خمس سنوات)
أمراض القلب (سنتني بعد الطب الداخيل)
توليد وجراحة نسائية (خمس سنوات)
أمراض الجهاز الهضمي (سنتني بعد الطب الداخيل)
جراحة العظم (خمس سنوات)
أمراض الكلية (سنتني بعد الطب الداخيل)
جراحة املسالك البولية (خمس سنوات)
أمراض الروماتيزم (سنتني بعد الطب الداخيل)
جراحة األطفال (خمس سنوات)
األمراض العصبية (أربع سنوات بعد سنة الطب الداخيل)
جراحة الصدر والقلب (سبع سنوات)
أمراض الدم والرسطان (سنتني بعد الطب الداخيل)
(ست سنوات)
جراحة الدماغ ّ
األمراض املعدية اإلنتانية (سنتني بعد الطب الداخيل)
جراحة التجميل والرتميم (خمس سنوات)
أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها
أمراض الغدد الصامء (سنتني بعد الطب الداخيل)
(خمس سنوات)
األمراض الصدرية (سنتني بعد الطب الداخيل)
أمراض العني وجراحتها (خمس سنوات)
أمراض الجلد (ثالث سنوات بعد سنة الطب الداخيل)
تخدير وإنعاش (أربع سنوات)
طب حديثي الوالدة (سنتني بعد الطب الداخيل)
طب داخيل (ثالث سنوات)
ّ
األمراض الرسطانية عند األطفال (سنتني بعد الطب الداخيل)
طب األطفال (أربع سنوات)
طب الشيخوخة (سنتني بعد الطب الداخيل)
الباتولوجيا (خمس سنوات)
التشخيص باألشعة (خمس سنوات)
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الئحة العارضين

معهد العلوم اإلجتامعية
الفروع

العامدة
الفرع األول
الفرع الثاين
الفرع الثالث
الفرع الرابع
الفرع الخامس

C10
العنوان

الطيونة
الروشه
الرابيه
القبة – طرابلس
كسارة– زحله
صيدا

الشهادات التي مينحها املعهد
اجازة ﻮشهادة إختصاص يف

العلوم اإلجتامعية

دبلوم دراسات معمقة يف

العلوم اإلجتامعية

دبلوم خربة يف

(دميوغرافيا) لحملة شهادة إختصاص

دكتوراه يف

(العلوم اإلجتامعية) لحملة شهادة الدبلوم
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الهاتف
387861/01
809701/01
415230/04
385839/06
806095/08
750493/07

(دميوغرافيا) فقط يف الفرع األول والثاين

الئحة العارضين

املعهد العايل للعلوم التطبيقية واالقتصادية - CNAM
الفروع

الهاتف

بريوت  -املركز الرئييس
نهر ابراهيم
بكفيا
طرابلس
بعقلني
بعلبك
غزة

727 01 857 – 9/168 840 01
760 446 09
6/321 981 04
900 435 06
244 500 05
653 377 08
317 641 08

اإلختصاصات

إدارة وإقتصاد
الكرتونيك
كهرباء
الكرتوميكانيك
ميكانيك اإلنشاءات
تدفئة وتربيد

هندسة مدنية
هندسة العمليات الصناعية
معلوماتية
شبكات واتصاالت
الرياضيات التطبقيقية واالحصاء

املعهد الجامعي للتكنولوجيا
الفروع

األول
الثاين

الشهادات التي مينحها املعهد
اجازة (ثالث سنوات) يف:

هندسة املعلوماتية واإلتصاالت
هندسة صناعية وصيانة
هندسة مدنية :أبنية وأشغال عامة
املعلوماتية التطبيقية يف إدارة األعامل

C12

C11
الهاتف

العنوان

07/750191
05/210462

صيدا
عبيه

صيدا وعبيه
صيدا
صيدا
صيدا وعبيه
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الئحة العارضين

املعهد العايل للدكتوراه يف اآلداب والعلوم اإلنسانية واإلجتامعية C10
الفروع
العامدة

العنوان

سن الفيل

الهاتف
01/489684

الشهادات التي مينحها املعهد
شهادة الدكتوراه اللبنانية يف املجاالت التالية
علوم االتصال واملعلومات
الفنون الجميلة
العلوم اإلجتامعية
الرتبية
اآلداب والعلوم اإلنسانية

املعهد العايل للدكتوراه يف الحقوق والعلوم السياسية واإلقتصادية
الفروع
العامدة

العنوان

سن الفيل

الشهادات التي مينحها املعهد
شهادة الدكتوراه اللبنانية يف املجاالت التالية

الحقوق
العلوم السياسية
إدارة األعامل
اإلقتصاد
السياحة
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الهاتف
01/486961

الئحة العارضين

املعهد العايل للدكتوراه يف العلوم والتكنولوجيا
الفروع
العامدة

العنوان
الحدث

الهاتف
05/470939

الشهادات التي مينحها املعهد
شهادة الدكتوراه اللبنانية يف املجاالت التالية

العلوم األساسية والتطبيقية
علوم الحياة
علوم الصحة
العلوم الهندسية

شهادة التأهيل إلدارة األبحاث
سنة واحدة إضافية لحامل شهادة الكتوراه
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Media Partners
Addabbour Magazine
Contact Name: Joseph moukarzel- Antoine abou jaoude
Company address: Beirut Badaro
Phone: 01616771
Cell: 03895949
E-mail: addabbour@gmail.com
Social media: Facebook: Ad-Dabbour Magazine
Twitter: @dabbouriyan / Instagram: Addabbour
Profile: The company was founded in 1992 by Youssef Moukarzel. Since
then, Al-Dabur Magazine has occupied top place until it was forced
to discontinue because of the Lebanese circumstances in 1997. The
magazine was revolved in 2000 by Youssef Moukarzel.
Addabbour is a critical political journal that is published monthly, and it is
available in all the Lebanese libraries. (Soon an original website).

El Shark Newspaper
Contact Name: Editor- in-chief Aouni Al - Kaaki
Company Address: Assaf Center, Rachid Karame street (Verdun
previously), Beirut
Phone: 01-810820
Fax: 01-866105
E-mail: elshark@elshark.com
Website: www.elsharkonline.com
Profile: Elshark is the oldest Lebanese newspaper still in publication. It
was first established on 1926 under the supervision of of its founder, Aouni
Al-Kaaki. Free speech and real facts represent El Shark’s main values and
principles.
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Media Partners
Akhbar AL Yawm
Contact name: Omar El Rassi Manager
Company Address: Dekwene kahraba street akhbaralyawm bulding 7th
floors
Phone: 01/480620 – 01/494280
Mobile: 03/380666
Fax: 01/494280
E-mail: news@akhbaralyawm.com omarrassi@akhbaralyawm.com
Website: www.akhbaralyawm.com
Profile: Established and launched in April 1979 by the late journalist Raouf
El Rassi to further the freedom of press, “Akhbar AL Yawm” news agency
has been since continuously operating and developing, embracing as such
the major advancements that transformed the media industry, while still
being true and committed to objectivity and responsible reporting among
other key professional principles.

Al taharri media
Contact name: sandy issa
Company Address: dbayeh
Phone: 03715541
E-mail : info@altaharri.com
Website: www.altaharri.com
Profile: it’s an investigative website ,taking priority the social cases and
publishing it objectively with a serious follow up with the victims.
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Media Partners
Al Joumhouria News Corp.SAL
Contact name: Mr Georges Soulage
Company Adress: Zalka, Amaret Chalhoub, Aamara-Murr Bldg
POBox: 90152-Jdeideh
Phone: 01-888051
Fax: 01-888052
Email: info@aljoumhouria.com
naji.murr@aljoumhouria.com georges.soulage@aljoumhouria.com
Website: www.aljoumhouria.com
Profile: Al Joumhouria newspaper is a leading Lebanese newspaper
issued in 1924 and relaunched in 2011. In no more than one year Al
Joumhouria has proved to be the most accurate and precise among all the
nation’s newspapers. It becomes the best- selling newspaper with studies
conducted and verified by independent firms such as IPSOS-STAT.
With a young and modern take on journalism, Al Joumhouria quickly gained
an important market share, and covered the whole Lebanese territorial.

Radio Voice of Charity
Contact name: Mr. Noel Ziade Head of Marketing and Advertising
Company Address: Jounieh, Convent ‘’Al Kalima’’ - Fouad Chehab Street
P.O box: 850- Jounieh, Lebanon
Phone: 009619917917
Fax: 009619930272
E-mail: noelziade@charitytv.tv
Website: www.voiceofcharity.org
Profile: Voice of Charity (VOC) Christian radio was founded in 1984 by the
Maronite Lebanese Missionaries who have run it ever since its inception. It
is the leading Christian radio in the Middle East. It offers a broad variety of
spiritual, biblical, liturgical, humanitarian, ecumenical, social, and cultural
programs prepared and presented by bishops, priests, as well as religious
and lay people from all Christian denominations from Lebanon and abroad.
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Media Partners
IMLebanon (S.A.L.)
Contact name: Tony Abi Najem, Editor in Chief, 03-936065.
Company Address: 6th floor, Sahnaoui building, Alfred Naccache street,
Achrafieh, Beirut.
Phone: 01-427860
Mobile: 79-100606
E-mail: news@imlebanon.org
Website: IMLebanon.org
Profile: IMLebanon.org is an independent Lebanese news website. It
believes in Lebanon as a free nation and independent country, and protects
its freedom. IMLebanon is covering Local and International political and
economic news, articles and commentaries, and it is interested to cover
cultural, artistic, sports and technological news in Lebanon.

Alkalimaonline
Contact name: Abir Obeid Barakat Advertising and PR Manager and
Media Consultant
Company Address: Antelias, Near Mhanna Restaurant, Haddad Building,
First Floor
Phone: 04 416073
Mobile: 76 465380
Fax: 04 416073
E-mail: alkalimaonline@gmail.com
Website: www.alkalimaonline.com
Profile: Alkalimaonline is a global news website established in 2013 by
Mr Simon Abou Fadel. In less than 2 years, alkalimaonline has grown
steadily covering all segmentand various geographical destinations, both
local and international. Alkalimaonline covers various social segments with
different interests, thus offers diverse news sections to satisfy and nurture
our visitors “need to know”. In a relatively short period, alkalimaonline.
com has advanced in ranking enormously, positioning itself in the top 10
news websites Alkalimaonline.com counts today more than 250000 regular/
loyal visitors per day.
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Media Partners
Télé Lumière - Noursat
Contact name: Marie-Therese Kreidy Director of programs
Company Address: Dora Square - Tele Lumiere Bldg
Phone: +961 1 255 500
Fax: +961 1 255 501
E-mail: programs@telelumiere.com
Website: www.noursat.tv
Profile: Télé Lumière and its satellite Noursat, is the first Christian television
in Lebanon and the Middle East and was founded in 1991 by a group of
committed lay people. For the Church, it one of the best means to promote
the principles of justice, love, freedom and human rights; values called
for by Christianity everywhere. With 24 hours of programming and more
than 80% of local production, its mission is ecumenical, promoting multicultural understanding and religious dialogue, aiming to strengthen peace,
targeting coexistence and opposing immorality, violence and terrorism.

Charity tv
Contact name: Mr. Noel Ziade Head of Marketing and Advertising
Company Address: Jounieh, Convent ‘’Al Kalima’’ - Fouad Chehab Street
P.O box: 850- Jounieh, Lebanon
Phone: 009619917917
Fax: 009619930272
E-mail: noelziade@charitytv.tv
Website: www.charitytv.tv
Profile: Charity TV is an internet broadcasting Television station run by
CineChrist studio. As an apostolate of the Lebanese Maronite Missionaries,
Charity TV is committed to producing quality programs that further Christian
and moral values and the teachings of the Catholic faith. Charity TV focuses
its efforts on religious and pastoral themes. Programs offered are in English
and Arabic.

46

Media Partners
Lebanonfiles’s website
Contact Name: George Ghorra
Tel: 01686851- 2
Email: info@lebanonfiles.com
Website: www.lebanonfiles.com
Profile: Lebanon Files is a political Lebanese Website, a leading Lebanese
portal offering live & real time news from Lebanon and the Middle East.
The website offers several services like SMS Alerts, push mobile, Live
Streaming, newsletter; and it broadcasts 24 hours per day, 7 days per week.
Lebanon Files is available on social media: Facebook, twitter and Instagram.
It also have a channel on YouTube “Lebanon files WebTV”, where people
can check videos and the daily news summary.

Liban Libre Pour La production et la Diffusion SAL
Contact name: Makarios salameh General Manager
Company Address: Adonis - Zouk Mosbeh - kesrouane
P.O box: 110 Zouk Mikael
Phone: 961 9 225577
Fax: 961 9 215868
E-mail: info@rll.com.lb; management@rll.com.lb
Website: www.rll.com.lb
Profile: In summer 1978, a live strong sound associated with national
music marking the birth of “Radio Free Lebanon. It was a decision taken
by Cheikh Bachir Gemayel. The Radio played its political and media role
of the Lebanese forces’ point of view, with a commitment to be open on all
other parties.
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Media Partners
Télé - Liban
Contact name: Sady Farah
Company Address: Tallet el Khayyat
P.O box: 48 48
Phone: 01/786930
Fax: 01/786931
E-mail: sadyfarah@hotmail.com
Website: www.teleliban.com.lb
Profile: Media broadcaster.
Télé Liban is the Lebanese public television owned by the government. It
was founded in spring 1957, as the Lebanese Television Company (CLT).
Both President Camille Chamoun and Prime Minister Sami Solh placed the
cornerstone on the building of the first TV station not only in Lebanon, but in
the Middle East, on the sandy hill in Beirut called Tallet El-Khayyat from where
programs first aired on May 28th 1959, and broadcasted in two languages:
Arabic and was known as “Channel 7”, and in French in the so-called “Channel
9”. In 1961, Tele Orient was built in Hazmieh area. It was known as “ Channel
11 “, and broadcasted in Arabic. In 1977, after the deteriorating economic
situation in Lebanon due to the civil war, the two companies were finally merged
and renamed the new company “ Télé Liban “.

Radio Liban
Contact name: Mohamed Ibrahim Radio Manage/ Rita El Roumi Programs
Manager
Company Address: Beirut, Sanayeh, ministry of information building
Phone: 01-752200
Mobile: 70-830111
Fax: 01-340794
E-mail: elroumirita@gmail.com
Website: www.radioliban.gov.lb / Facebook: Radio Liban
Profile: Radio Liban was established in 1938. It is a radio for all of Lebanon. You
can listen to it on 98.5 FM and 98.1 FM. The station offers a variety of cultural
and entertainment programs as well as radio series, songs and the news. It
strives to give up-to-date objective news reporting with the most integrity and
highest professional standards.
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Media Partners
Kataeb.org
Contact name: Gilbert Rizk
Company Address: Ashrafiye, Alfred Nacache Street, VDL Building, 1st Floor
Phone: 01 325535
E-mail: info@kataeb.org
Website: www.kataeb.org
Profile: Founded in 20 february 2007, Kataeb.org is the official portal of
the Lebanese Kataeb party bringing you minute-by-minute coverage of the
news in Lebanon, updates on the party’s politics and activities as well as
the latest in regional and international politics.

Master Broadcasting Station
Contact name: Reine Rahal
Company Adress: Zouk Mosbeh, Tallet El Kouz, Roger Daher Bldg, GF
Phone: 09-222945 09-222946
Website: mbsfmradio@gmail.com
Facebook Page: MBS Radio
Profile: MBS is a station dedicated to bringing our audience the latest in
entertainment, sports, culture…as well as the best Christian chants and
programs.
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12 BIS Sarl
Contact name: Gaby Daniel Manager
Company Address: Mirna El Chalouhi Center, Saloumy, Metn.
Phone: 01/481753
Mobile: 76-767969
E-mail: arabic@tayyar.org
Website: www.tayyar.org
Profile: Tayyar.org is one of the premium successful regional and local
websites that provide news. Accurate, prompt and credibility are the three
tiltes and approach that they follow regarding political, economic and
entertainment news.

Future Television
Contact name: Claude Sabbagha Head of Marketing and Communication
Company Address : Spears Street – White House bldg – Sanayeh - Beirut
P.O box : 1102-2803
Phone: 01 355355
Fax : 01 340328
E-mail : claudes@future.com.lb
Website : futuretvnetwork.com
Profile: Future TV is a Lebanese owned and operated channel founded
in 1993. Although the youngest lebanese stations by then, Future TV
became the nation’s growing fast Channel. It is a general entertainment TV
station, featuring social , political , cultural , entertainment and economical
programs , broadcasting locally and via satellite.
Brands: radio station : Radio Orient

42

Media Partners
Al Mustaqbal newspaper
Contact name: Issam Rahil Advertising Manager
Company Address: Beirut-spears st.-Nsouli bldg.-next to FTV
P.O box: 14/5426
Phone: 01753910/1
Fax: 01746317
E-mail: Issam@almustaqbal.com.lb
Website: www.almustaqbal.com
Profile: Almustaqbal Newspaper, a daily Lebanese Newspaper published
from Beirut, to cover Lebanese, Regional and International News.

OTV
Contact name: Patrick Bassil Programs Manager
Company Address: Sin el fil
Phone: 01-517 050
E-mail: patrick.bassil@otv.com.lb
Website: www.otv.com.lb
Profile: OTV is a publicly traded television station in Lebanon. It began
broadcasting on July 20, 2007. OTV launched officially in 2008 after a
testing period of almost six months. OTV now covers the world through
different broadcasting channels for Europe, North America, Australia, and
the Middle East. In addition, www.otv.com.lb offers live streaming coverage
on the internet. OTV Broadcasts a diverse, yet consistent, show grid that
combines various television genres and preferences. OTV Promotes
modernism, freedom and democracy through culturally enlightening and
entertaining programs. It aims to impart a youthful and dynamic image while
sustaining a genuine authenticity. OTV targets all Lebanese in particular
and Arabs in general. Creates an interactive link between the Lebanese
residents in Lebanon and the Lebanese Diaspora throughout the world.
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Media Partners
Al Massira
Contact name: Najem el Hachem - Joumana Nasr
Company Address: Zouk Mickael - Rweiss Street - Al Massira building
Phone: 09-211815
Mobile: 71-202206
Fax: 09-210997
E-mail: info@almassira.com / joumananasr366@gmail.com
Website: www.almassira.com
Profile: Al Massira Magazine was founded in 1983. In 1985, it became and
still a weekly political and cultural magazine for Lebanese Forces party. The
Magazine covers all political, partisan and cultural events all over Lebanon
and abroad. Al Massira is considered a reference in professional written
press.

Lebanese Forces Official Website
Contact Person: Elio Constantine - Accounts Manager
Company Address: 4th Floor, Al-Asmar Building, Zouk Mosbeh,
Kesserwan, Lebanon.
Phone/Fax: 09 212 989
Email: news@lebanese-forces.com, e.constantine@lebanese-forces.com
Website: www.lebanese-forces.com/Facebook: @lebanese.forces.official.
Twitter: @LFofficialpage/Youtube: @lebaneseforcesmedia
Profile: The Lebanese forces website is a media company with professional
and partisan identity content. It covers all accidents along with the files,
political, economic or cultural. Moreover, it addresses the sports aspect
through “sport-leb” site and the technical component through “ hasriyan” site.
The site approaches the principle of “speed not rushing and daring not
abstraction”, and it accurately distinguishes between the news coverage
without any distortion and the expression of opinion must be responsibly
done.
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Media Partners
Radio Voice Of Lebanon 100,5
Contact name: Assaad Maroun General Manager
Company Address: Achrafieh, Alfred Naccache Street
Phone: 01 32 55 55
Fax: 01 32 55 55 Ext: 170
E-mail: Assaad.maroun@vdl.me; Yara.matta@vdl.me; news@sawtlebnan.com
Website: vdl.me
Profile: Voice of Lebanon (100.3 - 100.5) is a Lebanese radio station that
is open to all segments of the society as it embraces and advocates the
issues that concern the people.
Voice of Lebanon operates on a 20-hour basis with a broadcast that starts
from 5:30 AM until 1:30 AM, Beirut time. The station’s transmission covers
all the Lebanese territory as well as neighboring countries on the following
FM frequencies: 100.3 and 100.5.
Voice of Lebanon also offers its audience a live streaming on both its
website (www.vdl.me) and application that is available for Android and IOS
mobile devices.

News Media s.a.l – Executive magazine
Contact name: Maguy Ghorayeb Public Relations Manager
Company Address: Sehnaoui Center, 7th floor, Alfred Naccache Street,
Ashrafieh
P.O box: 166 194, Beirut, Lebanon
Phone: +961 1 611696
Fax: +961 1 611696
E-mail: editorial@executive.com.lb
Website: www.executive-magazine.com
Brand: Executive
Profile: Executive is a monthly business magazine that offers its readers
in-depth and forward thinking analysis, solid reporting and punchy opinion
on the Middle East and North Africa’s commerce, economy and finance as
well as regular industry surveys, regional market data and global economic
trends.
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Media Partners
Lebanese Broadcasting Corporation International
Contact name: Jana Kheir
Company Address: Adma, Lebanon
P.O box: 111, Zouk - Lebanon
Phone: +961 9 850 850
Fax: +961 9 850 850
E-mail : jana_kheir@LBCGROUP.TV
Website: www.lbcgroup.tv
Brands: LBCI – LDC – LB2
Profile: The Lebanese Broadcasting Corporation International (LBCI) is the
number one private TV station in Lebanon, since its launch. Over the years,
LBCI has proven itself as a market leader and maintained its position in
the Lebanese market, with an approximate 57% market share. LBCI stands
as a pioneer in the broadcast industry, aiming continuously to set new
standards.
LBCI is a general entertainment channel, always thriving to offer its viewers
highly entertaining top quality programs. Take Me Out, Splash, Celebrity
Duets, and Star Academy are some of the top international entertainment
programs aired on LBCI. The grid consists of a variety of shows targeting all
family members, such as adapted international formats, in-house formats,
Lebanese, Pan Arab and Turkish series, in addition to current affairs and
news programs.
With respect to Digital media, LBCI currently ranks as the number one
entertainment website in Lebanon, with over 3 million unique monthly
visitors, while LBCI News is the leading mobile application, with the highest
number of downloads and visits.
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List of Participating Institutions

املديرية العامة لقوى األمن الداخيل

E58

عنوان املؤسسة :األرشفية  -بريوت
الهاتف01425250 :
املوقع االلكرتوينwww.isf.gov.lb :
تعريف عن املؤسسة :ﻗﻭﻯ ﺍﻻﻣﻥ ﺍﻟﺩﺍﺧﻲﻠ ﻗﻭﻯ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﺗﺷﻣﻝ ﺻﻼﺣﺎﻳﺗﻬﺎ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺭﺍﻲﺿ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻳﺎﻩ
ﻭﺍﻷﺟﻭﺍء ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ  .ﺗﺣﺩﺩ ﻣﻬﺎﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﺩﺍﺧﻲﻠ ﺑﻣﺎ ﻳﻲﻠ :ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺗﻔﺭﻋﺎﺗﻬﺎ ﻲﻓ ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﻗﻁﻌﺎﺕ ﻗﻭﻯ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﺩﺍﺧﻲﻠ ﻋﻰﻠ ﺃﻥ ﺗﺟﺭﻱ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻲﻓ ﺷﻌﺏ ﻭﻗﻁﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﻁﻼﻉ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ
ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺗﻧﻅﻡ ﻭﺗﻧﻔﺫ ﺿﻣﻥ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ.

املديرية العامة للجامرك اللبنانية

E52

عنوان املؤسسة :وسط بريوت
الشخص املسؤول عن الستاند :املراقب املساعد ريتا خزاقة – املالزم أول جو يونس
الهاتف01980060 :
املوقع االلكرتوينwww.customs.gov.lb :
تعريف عن املؤسسة :الجامرك اللبنانية هي إدارة عامة تتوىل تحصيل الرسوم الجمركية والرضائب والحفاظ
عىل املال العام وايضاً الحفاظ عىل الصحة العامة والسالمة العامة وصيانة األمن االقتصادي واالجتامعي والبيئي
والغذايئ للمواطنني وكذلك الحؤول دون ادخال البضائع اىل لبنان واخراجها منه بصورة مخالفة للقانون .ويتم
تحقيق هذه املهام من قبل موظفي الجامرك من السلكني االداري والعسكري يف جميع املكاتب واملراكز الجمركية
وعىل امتداد االرايض اللبنانية.

املديرية العامة للدفاع املدين

E48

عنوان املؤسسة :فرن الشباك  -بريوت
الهاتف01290029 :
املوقع االلكرتوينhttp://www.998.gov.sa :
تعريف عن املؤسسة :الدفاع املدين جهاز يتوىل مجموعة من اإلجراءات واألعامل الالزمة لحامية السكان
واملمتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحروب والحوادث املختلفة وإغاثة املنكوبني وتأمني
سالمة املواصالت واالتصاالت وسري العمل يف املرافق العامة وحامية مصادر الرثوة الوطنية يف زمن السلم وحاالت
الحرب والطوارئ.
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List of Participating Institutions
National Employment Office (NEO) E45
Contact Person: Ghada Nachef Chabab Head of Employment Department
Company Address: Museum Blvd.Melhem Khalaf Street,Beirut.
Email: gnachef@neo.gov.lb
Telephone: 01/616335-6
Fax: 01/616337
Website: www.neo.gov.lb
Company Profile and Type of Business: It`s a public institution under the
tutorship of the Ministry of Labor. Search for job opportunities for Lebanese job
seekers.Match employer`s needs with job seekers qualifications in the offices
of Beirut,Saida and Tripoli, (Free Services). Employment Opportunities: All Kind
of Jobs.
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الجيش اللبناين

E55

عنوان املؤسسة :الريزة
الهاتف1701 :
الفاكس01424104 :
املوقع االلكرتوينwww.lebarmy.gov.lb :
تعريف عن املؤسسة :الجيش اللبناين هو الجيش النظامي للجمهورية اللبنانية ويتكون من ثالثة فروع القوات
الربية والقوات الجوية والقوات البحرية .شعار الجيش اللبناين هو “رشف تضحية وفاء” ويتألف الرمز من شجرة
األرز ,الرمز الوطني للبنان ,محاطة بإكلييل غار ومتمركزة فوق رموز الفروع الثالثة  :األرض قوات ميثلها السيفان
والبحرية ممثلة مرساة ،والقوة الجوية ممثلة من قبل اثنني من األجنحة.

املديرية العامة ألمن الدولة

E51

عنوان املؤسسة :الرملة البيضة  -بريوت
الهاتف01862700 :
املوقع االلكرتوينwww.state-security.gov.lb :
تعريف عن املؤسسة :أنشئت املديرية العامة ألمن الدولة مبوجب املرسوم رقم  39تاريخ  ،1985/03/23بعد
تعديل الفقرة ‘ ’5من املادة ‘ ’7من قانون الدفـاع الوطني ،لتكون ذراع املجلس األعىل للدفاع برئاسة فخامة
رئيس الجمهورية ونائبه دولة رئيس مجلس الوزراء ،من منظومة مه ّمتها تحصني الدولة ضد األخطار الداخلية
والخارجية.

املديرية العامة لألمن العام

E54

عنوان املؤسسة :املتحف  -بريوت
الهاتف01425610 :
الفاكس01425610 :
املوقع االلكرتوينwww.general-security.gov.lb :
تعريف عن املؤسسة :األمن العام اللبناين (رسميا املديرية العامة لألمن العام) ،إحدى األجهزة األمنية الخاضعة
لوصاية وزارة الداخلية اللبنانية ،تاسست يف بادئ األمر باسم املكتب األول .بتاريخ  16كانون األول  1959صدر
املرسوم التنظيمي رقم  2873ومبوجبه اصبحت املديرية العامة لألمن العام تضم اضاف ًة إىل اإلدارة املركزية دوائر
مناطقية وحدودية برية وبحرية.
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G92

Industrial Sector: Information Technology
Type of the Firm/ Institution: Local
Brief Description of Firm: Torch is an Information Technology Coding
Boot Camp that has the mission of accelerating the transition of Lebanon to
Knowledge IT Economy (KITE). In achieving its mission, Torch is giving out
training scholarships to university graduates with backgrounds in computer
science and all related disciplines to bridge the gap between their academic
training and industry practical needs. Torch provides them through a 14 weeks
intensive programs hands on technical coding and professional skills enabling
them with an equivalent to two years professional IT and coding expertise.
Address: Hamra Street, Jallad Building, 6th Floor
Website: http://torch.academy/
Contact Person: Marwa Jammoul
Phone Number: 01/745607
E-mail Address: Marwa.jammoul@torch.academy
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TELEPERFORMANCE Lebanon

G86

Industrial Sector: Outsourced Omnichannel Customer Experience Management
Type of the Firm/ Institution: Multinational
Brief Description of Firm: We are the worldwide leader in outsourced
omnichannel customer experience management. Teleperformance
connects the biggest and most respected brands on the planet with
their customers by providing customer care, technical support, customer
acquisition, digital solutions, analytics, back-office and other specialized
services to ensure consistently positive customer interactions.
Address: Teleperformance Liban - Sin El Fil - Jisr El Wati - Compagnie
Khalil Fattal & Fils - Immeuble Dolphin - 1er Etage
Website: www.teleperformance.com
Contact Person: Paola Chahine or Sara Sibai
Phone Number: 01- 511 288 Ext:294 or 129
E-mail Address: pchahine@tpleb.com or recrutement@tpleb.com

THE LASER CLINIC S.A.R.L.

G95

Industrial Sector: MEDICAL
Type of the Firm/ Institution: Local
Brief Description of Firm: The laser clinic is an innovative brand,
specialized with “acolase” advanced laser technologies endorsed by the
international scientific community. It’s a medical clinic located in zalka,
kaslik, baysour and soon tayouneh.
Address: kaslik - main road - kaslik 2489 center- 2nd floor
Website: thelaserclinic.Info
Contact person: hr department
Phone number: 03-155272
E-mail address: hr@thelaserclinic.Info
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S&S Organisation

G85

Industrial Sector: NGO
Type of the Firm/ Institution: Local
Brief Description of Firm: S&S Organisation is a non-governmental
association that works on the development of several projects to help
Lebanese families to overcome health problems.
Address: Antelias, Main Road, Hage Center, 5th floor
Website: www.save-safe.com
Contact Person: Mr. Elie Azar
Phone Number: 04-520769 76-104521
E-mail Address: info@save-safe.com
Fax Number: 04-520769/102

Teach For Lebanon

G83

Industrial Sector: NGO
Type of the Firm/ Institution: Local
Brief Description of Firm: Teach For Lebanon (TFL) is an NGO working
to ensure that all children in Lebanon, regardless of socioeconomic
background, have access to a quality education. Since 2009, TFL employs,
trains and places Lebanon’s top-notch graduates in under-resourced
schools for two consecutive years, in mission to minimize the educational
gap. These ambitious fresh graduates, Fellows, from various academic
backgrounds serve as full-time teachers, leaders, community ambassadors
and life-coaches fighting against these inequalities throughout the region.
Address: Hamra, Abdel Aziz Street, Piccadilly Building, 6th Floor
Website: www.teachforlebanon.org
Contact Person: Mohsen El Husseini
Phone Number: 01-743754
E-mail Address: info@teachforlebanon.org
Fax Number: 01-743754
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Diffa Hostessing

G98

Industrial Sector: Hospitality / Event Planning
Type of the Firm/ Institution: Local
Diffa Group is a staffing firm established in 2001 in Beirut, Lebanon providing
exclusive access to more than 400 hosts and hostesses. Our rigorous training and
selection criteria allows us to consistently provide our Clients a reliable and proactive service; ensuring guests are hosted in the most courteous and distinguished
manner. Throughout the past 17 years, our team has grown organically, takingon thousands of official and private events in Lebanon and the region. Diffa is
your partner for weddings, gala dinners, fundraisers, lunches, congresses,
conferences, exhibitions, openings, launches, fashion shows, concerts, festivals,
cultural gatherings, promotional activities, sports happenings and official functions.
Address: Monot street, Makhlouf Bldg. Website: www.diffagroup.com
Contact Person: Aline Osta, Phone Number: 03538338
E-mail Address: apply@diffagroup.com

Libano-Suisse Insurance co.

G96

Industrial Sector: Insurance
Type of the Firm/ Institution: Local
Brief Description of Firm: We provide private and corporate customers
with a comprehensive range of products and services that cover all lines of
insurance: General, Life and Health. Our head office is located in Beirut and
we cover the local market with a network of branches, agents and brokers. The
Middle East and North Africa are served by our agents, foreign branches and
sister companies. With a strong capital base, sound financial management,
a skilled and dedicated team of over 290 and the backing of internationally
reputed reinsurers, we offer all our clients the protection they require and the
service for which Libano-Suisse is renowned.
Address: Dora, Centre Audi, Block 2-Main Road
P.O. Box: 11-3821-Beirut 1107 2150 LEBANON
Website: www.libano-suisse.com
Contact Person: Georges Chammas
Phone Number: 03-263971
E-mail Address: g.chammas@libano-suisse.com
Fax Number: 01-255950
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Moulin d’Or

F68

Industrial Sector: Bakery – Pastry – Restaurant – Catering
Type of the Firm/ Institution: Local
Brief Description of Firm: Moulin d’Or d’Or was founded in 1984 in
“Ajaltoun” and has been successfully expended ever since. Today, it is
one of the most thriving chains of Arabic and French Bakery and Pastry in
the local and international markets, in addition to restaurant and catering
services.
Address: Zouk Mosbeh, Ajaltoun, Awkar, Chekka, Sarba, Jbeil, Mansourieh
and Sodeco
Website: www.moulindor.com
Contact Person: Bahjat Sleiman
Phone Number: 09/224671 ext. 174
E-mail Address: hr@moulindor.com
Fax Number: 09/224671 ext. 106

arcenciel

G84

Industrial Sector: Non-Profit Organization
Type of the Firm/ Institution: Local
Brief Description of Firm: arcenciel is a Lebanese based non-profit
organization established in 1985 during the Lebanese civil war. With five core
programs, being implemented at 12 centers across Lebanon, arcenciel’s
main goal is to work with every person in need. Adhering to the principles
of sustainable development, arcenciel emphasizes the social and economic
integration of marginalized people and communities back into society. It
believes that every person, no matter the gravity of their handicap, is capable
of overcoming their disability and contributing to the communities in which
they live. arcenciel supports the diversity of society, and encourages the
sustainability and conservation of natural resources in all aspects of its work.
Address: Sin el Fil, Jisr el Bacha, John Kennedy Street, arcenciel Building
P.O. Box: 16.5216 Beirut.
Website: www.arcenciel.org. Contact Person: Laudy Hakim.
Phone Number: 01-495561 ext 1210
E-mail Address: laudy.hakim@arcenciel.org. Fax Number: 01-512107
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Matco-Marketing and Trading co.

F69

Type of the Firm/ Institution: Regional
Brief Description of Firm: MATCO is part of MD OFFSHORE HOLDING. MD
OFFSHORE HOLDING distributes: MIRATO products in the Middle East and
Pan-Arab; SISMA in the Levant region: Lebanon/Syria/Jordan. MATCO started
in 1979 as importer/distributor of European cosmetics and beauty care products
in LEBANON; household products comprise also a major part of our business.
Today, MATCO is One of the leading companies in the distribution sector.
Brands: Malizia-Intesa-Cotoneve-Logex-Samurai.
Address: Industrial Zone-Bshemoon-Lebanon.
P.O. Box: 113-5954 Beirut-Lebanon .
Website: www.matco.com.lb, Contact Person:Anthony Dib
Phone Number: 70 483348
E-mail Address: Anthony.dib@matco.com.lb
Fax Number: 0096 1 807665

MG KOZAILY SARL

F70

Industrial Sector: Commerce
Type of the Firm/ Institution: Local
Brief Description of Firm: Trading company in Lighting/Fast-Moving
consumer products within Lebanese territories.
Brands: SILVER CARE dental care – Neo Neon Lighting
Address: Zouk Mikael – Q street – Q3 building
P.O. Box: 233 Zouk Mikael
Contact Person: Georges Kozaily
Phone Number: 03-550586
E-mail Address: georges.kozaily@mgkozaily.com
Fax Number: 81-206246
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List of Participating Institutions
Lebanese Development Cooperative

F67

Industrial Sector: Micro Finance
Type of the Firm/ Institution: Local
Brief Description of Firm: Lebanese Development Cooperative˝ is a NonGovernmental and a Non-Profit Organization that provides micro-loans to
individuals and groups to establish and maintain productive projects mainly
in all rural and borderline areas of Lebanon.
Goals: To reduce Rural Migration and Youth Emigration. To empower Women
and Youth. To reduce Poverty . To assist in the Reintegration of the Displaced
Address: L8 – Les Bureaux du Mall, Dbayeh – Metn, Lebanon
Website: www.coopcld.org
Contact Person: Rita Bouchaaya
Phone Number: 04-444946 / 7 – 71-743437
E-mail Address: office@coopcld.org
Fax Number: 04-444946

Maliks

F66

Industrial Sector: Retail
Type of the Firm/ Institution: Local
Brief Description of Firm: Malik’s, a retailer of stationery, books & copy center
services is passionate about delivering good quality products and services at
reasonable prices and through excellent customer care. We aim at maintaining
our leading status by building regularly on your success and expanding
geographically and improving managerially. Plus, we aim to become the most
preferred local stationery, copy center, office supplies and bookshop business
by putting our employees and customers at the heart of everything we do.
Address: Beirut – Hamra – Jean D’arc Street – Barakat Building – 3rd floor.
P.O. Box: 113-5149 Hamra
Website: www.maliks.com / Contact Person: Marleine Merhi
Phone Number: 01/741975 ext : 102
E-mail Address: Hr2@maliks.com
Fax Number: 01/741975 ext :329
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List of Participating Institutions
Nesma & Partners Contracting Co. Ltd.

E61

Industrial Sector: Construction, Oil and Gas
Type of the Firm/ Institution: Regional
Brief Description of Firm: Nesma & Partners is a Contracting Co. Ltd. in
the Engineering and Construction Division, and has been contributing to
Saudi Arabia’s Industrial and Infrastructure Sector since 1981 with reliable,
multi-dimensional construction services. The company is specialized in the
fields of Oil and Gas, Petrochemicals, Power, Water, Civil and Infrastructure
Construction Services throughout Saudi Arabia and Middle East Region.
Address: Beirut-Sin El Fil – Emile Lahoud Rdbt. Marc 1 Bldg.
Website: www.nesma-partners.com
Contact Person: Shereen Shebaro/Ghada El Asmar
Phone Number: 01- 483383/Ext.306/307
E-mail Address: shereen.shebaro@nesma.com/ghada.asmar@nesma.com
Fax Number: 01-497330

Emirates Lebanon Bank sal

F65

Industrial Sector: Banking
Type of the Firm/ Institution: Local
Brief Description of Firm: Emirates Lebanon Bank is a leading commercial
bank that caters to the daily banking needs of large corporates as well as
of Retail & Private Banking clients through high quality products & services,
a full subsidiary of Bank of Sharjah thus giving its customers access to the
profound knowledge of the Gulf market, its expertise and its network. Its
team identifies itself in fundamental values such as Performance, Ethics,
Transparency, Initiative, Commitment and Quality.
Address: El Ghazal Tower , Fouad Chehab Avenue, Tabaris, Beirut
P.O. Box: 11-1608
Website: www.elbank.com.lb
Contact Person: Mrs Doha Haddad
Phone Number: 961 1 209353
E-mail Address: doha.haddad@elbank.com.lb
Fax Number: 961 1 200603
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List of Participating Institutions
Arabia Insurance Company s.a.l.

E49

Industrial Sector: Insurance
Type of the Firm/ Institution: Regional
Brief Description of Firm: Established in 1944. Pan Arab insurance company
with long heritage in 9 Arab territories Provides wide range of insurance
services since 74 years. Fully paid up capital of L.B.P. 51,000,000,000 (around
USD 34 Million) Good Financial Standing Rating of B++.
Lines of Business: Marine, Property, General Accident & Engineering
Motor, Life, Medical, Financial Lines
Address: Head Office – Arabia House – Ein Mreisseh - Phoenicia Street –
P.O. Box: 11-2172 Beirut, Lebanon
Website: www.arabiainsurance.com
Contact Person: Mr. Bassam Semaan
Phone Number: 01 – 36 36 10 / 11
E-mail Address: bsemaan@arabiainsurance.com
Fax Number: 01 – 36 36 59

Beirut Circle

E56

Industrial Sector: Privilege Card
Type of the Firm/ Institution: Local
Brief Description of Firm: Beirut Circle is a yearly membership privilege
card that provides services in Hotels, Restaurants, Spa, Activities and
others under the concept: Buy Two for the price of one and discounts on
total bill.
Brands: Beirut Circle Credit card
Address: Mekaless – Centre Kaline – 1st floor
Website: www.beirutcircle.com
Contact Person: Carla Mansour
Phone Number: 78-999358
E-mail Address: Carla.mansour@beirutcircle.com
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List of Participating Institutions
Khoury Home Appliances SAL

D42

Industrial Sector: Commercial
Type of the Firm/ Institution: Local
Brief Description of Firm: Khoury Home is Lebanon’s leading retailer of
household products, and has come a long way since first opening its doors
in Elissar in 1998. The brand has since expanded to 13 branches across
Lebanon, boasting over 461 brands, and established a solid reputation in
the market, while developing a relationship with its clients built on trust and
ingenuity.
Address: Dora , Cite Dora Block 3 11th floor
P.O. Box: 70611
Website: www.KhouryHome.com
Contact Person: Perla Zakhour
Phone Number: 71-113193
E-mail Address: HR@khourhome.com

Allianz SNA

E53

Industrial Sector: Insurance
Type of the Firm/ Institution: Multinational
Brief Description of Firm: The Allianz Group is a global financial services
provider with services predominantly in the insurance and asset management
business. 85 million retail and corporate clients in more than 70 countries
rely on our knowledge, global presence, financial strength and solidity. In
fiscal year 2015 over 142,000 employees worldwide achieved total revenues
of 125.2 billion euros and an operating profit of 10.7 billion euros.
Allianz Group is present in Lebanon through Allianz SNA insurance company
ranked no 1 in the insurance local market.
Address: Allianz SNA Building , Hazmieh , Beirut , Lebanon
P.O. Box: 16-6528, Website: www.allianzsna.com
Contact Person: Ziad Abillama – Sales Academy Manager
Phone Number: +961 5 422 756
E-mail Address: rtc@allianzsna.com
Fax Number: 05 956 624
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List of Participating Institutions
Online Money Transfer S.A.L

B14

Industrial Sector: Financial Services
Type of the Firm/ Institution: Local
Brief Description of Firm: Online Money Transfer (OMT) S.A.L. is a
recognized Financial and Governmental Services and Solutions leader.
Every day, OMT meets people’s needs with more than 80 services and
solutions it provides securely and efficiently through more than 900 OMT
Locations across Lebanon. Accredited Western Union Agent in Lebanon
since 1998, OMT also built strong relationships with its partners, among
which the Ministry of Finance, Ministry of Telecom, Ministry of Interior,
Ministry of Labor, Ministry of Economy & Trade and Ministry of Energy &
Water, in addition to prime businesses in the Lebanese market.
Address: OMT Bldg., 5th Floor 266-Sami Solh Avenue, Museum Beirut 1162409 Lebanon
P.O. Box: 116-2409 / Website: www.omt.com.lb
Contact Person: Ms. Lori Agopian
Phone Number: 01-391390 ext. 4504
E-mail Address: lagopian@omt.com.lb
Fax Number: 01-390497

IPT Group

D32

Industrial Sector: Petroleum Company
Type of the Firm/ Institution: Local
Brief Description of Firm: IPT offers premium oil and gas solutions in
addition to a wide variety of services. At IPT we fully understand the energy
and environmental challenges of today’s rapidly changing world. (IPT
Energy Center - IPTEC)
Brands: Quantum, IPT Diesel, EQUIPT, Elf, Mountain Mudd Espresso, IPT
Gas, Bon Appetit, IPT Fueling Cards, Laserwash & Truckwash.
Address: Amchit Highway
P.O. Box: 71 Jbeil - Lebanon
Website: www.iptgroup.com.lb
Contact Person: Fadi Abboud
Phone Number: 09/624111 ext: 404
E-mail Address: fadi.abboud@iptgroup.com.lb
Fax Number: 09/624115
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List of Participating Institutions
Mastergroup hldg

A*1

Industrial Sector: Branding production
Type of the Firm/ Institution: Local
Brief Description of Firm: Mastergroup holding is the leader in branding
production with a wide scope of products and services ( digital printing, led
screens, signage, wood and metal workshops, turn key projects ).
Brands: ABSEN , HSG, Crystal jet, Top Banners
Address: ain el rumaneh
Website: www.mastergroup.com
Contact Person: Fadi rahi
Phone Number: 01 288777
E-mail Address: fadi@mastergerouphldg.com
Fax Number: 01288777

Byblos Bank SAL

A5

Industrial Sector: Banking Sector

Type of the Firm/ Institution: Multinational

Brief Description of Firm: Byblos Bank sal is one of the top three banks in Lebanon,
and, increasingly, an invaluable partner for clients who strive for a better lifestyle
and a more flourishing business. Strong with its 60-year experience, the Bank
offers to its ever growing individual and corporate clients fully fledged services and
products in consumer banking, commercial banking, correspondent banking, and
capital markets.
Address: Headquarters- Byblos Bank Tower - Elias Sarkis Ave. - Achrafieh - Beirut
P.O. Box: 11-5605 Riad El Solh – Beirut - Lebanon
Website: www.byblosbank.com

Contact Person: Jihane El Hashem

Phone Number: 01-335200 Ext 0702

E-mail Address: jelhashem@byblosbank.com.lb
Fax Number: 01-339442
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List of Participating Institutions
Waterex Offshore s.a.l.

A*2

Industrial Sector: Water purification
Type of the Firm/ Institution: Multinational
Brief Description of Firm: Waterex Offshore s.a.l., division of Librex
Holding, is a global leader in water purification technology for households,
offices and companies. Founded in 2004 Waterex manufactures, develops
and markets water purification systems and devices, “Waterello, Crystello
and Purello” operating in more than 44 countries around the world.
Address: Zalka, Arez Hospital street, Librex bldg.
P.O. Box: 901975
Website: www.waterexsystem.com
Contact Person: Eliane Chahine OR Ghassan Kassis
Phone Number: +961-1-878724
E-mail Address: hr@librex.com (Eliane) or
bdm@waterexsystem.com (Ghassan)
Fax Number: +961 1-87 8530
Medibrex Offshore s.a.l.

A*2

Industrial Sector: Producer & Distributor
Type of the Firm/ Institution: Multinational
Brief Description of Firm: Medibrex Offshore s.a.l., producer and worldwide
distributor of Teetanium dental implant and Teebone, bone regeneration
product, operating in more than 20 countries around the world.
Address: Zalka, Arez Hospital street, Librex bldg.
P.O. Box: 901975
Website: www.medibrex.com
Contact Person: Eliane Chahine OR Mireille Salwan
Phone Number: +961-1-888701
E-mail Address: hr@librex.com (Eliane) or crm1@medibrex.com (Mireille)
Fax Number: +961 1-878530
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List of Participating Institutions
Librex Holding Inc.

A*2

Industrial Sector: Manufacturing and Distribution
Type of the Firm/ Institution: Multinational
Brief Description of Firm: Librex Holding Inc. is a parent corporation to a
group of companies (over 14 subsidiaries) spread around the world.
The company was first founded in Canada by the four Bechalani Brothers
i1987; today Librex has its Ritello manufacturing facility located in
Romanshorn, Switzerland. Its amazing water-based filtration system (the
Ritello) is sold and distributed in over 45 countries around the world.
Address: Zalka, Arez Hospital street, Librex bldg.
P.O. Box: 901975
Website: www.librex.com
Contact Person: Eliane Chahine
Phone Number: +961-1-878724
E-mail Address: hr@librex.com
Fax Number: +961 1-87 8530
Ritrio s.a.l.

A*2

Industrial Sector: Distribution
Type of the Firm/ Institution: Local
Brief Description of Firm: Ritrio s.a.l. Distributor of Ritello Cleaning System
in the Lebanese local market.
Address: Zalka, Arez Hospital street, Librex bldg.
P.O. Box: 901975
Contact Person: Eliane Chahine OR Paul Daghfal
Phone Number: +961-1-878888
E-mail Address: hr@librex.com (Eliane) or salesm@ritrio.net (Paul)
Fax Number: +961 1-871866
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List of Participating Institutions
Banque du Liban

A*

The Banque du Liban (BDL) is Lebanon’s Central Bank. BDL was established
by the Code of Money and Credit in 1963 and started to operate effectively
on April 1, 1964. BDL’s mandate includes safeguarding the national
currency and maintaining financial and economic stability.
For the past two decades, BDL has successfully implemented a conservative
banking model, promoting confidence in the sector and attracting bank
deposits, thus encouraging investments and job creation. The latter
model, which is based on a tradition of prudent regulation and supervision,
has proven its resilience against the numerous challenges faced by the
Lebanese economy in recent years.
Striving to safeguard economic stability, the Central Bank has long
resorted to unconventional monetary policy tools to stimulate the economy
by providing incentives to the private sector, offered through banks. These
incentives have played a key role in boosting and supporting the numerous
segments of the Lebanese economy: fostering traditional sectors through
productive loans; development of human capital and entrepreneurship
through education, research and development and knowledge and
innovation loans; reinforcement of the middle class through housing
loans; and preservation of the environment through green incentives. The
importance of these catalyst endeavors lies in their sizable contribution to
real GDP, and their momentum in job creation.
Strongly believing in the power of the Knowledge Economy, the BDL
has been also focusing on developing and supporting Lebanon’s highly
qualified human capital, that is apt to effectively turn innovative ideas into
successful businesses, creating room for new employment opportunities,
and thus expanding the country’s Gross Domestic Product (GDP) and
ensuring sustainable development. With the issuance of Intermediate
Circular 331, the BDL enabled Lebanese banks to invest in the equity of
innovative startups, boosting job creation and increasing national wealth.
The BDL expects this sector to grow strongly in the coming years, which will
ultimately create inclusive growth in Lebanon.
Through all these initiatives, BDL is safeguarding monetary and economic
stability in addition to increasing the Lebanese national wealth.
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List of Participating Institutions
E55

الجيش اللبناين

E51

املديرية العامة ألمن الدولة

E52

املديرية العامة للجامرك
املديرية العامة للدفاع املدين
املؤسسة الوطنية لإلستخدام
لجنة الرتبية والتوجيه

E54
E58
E48
E45
E47
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املديرية العامة لألمن العام
املديرية العامة لقوى األمن الداخيل
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Arabia Insurance Company s.a.l.

E49

Allianz SNA
arcenciel

Banque du Liban
Beirut Circle

Byblos Bank SAL

DIFFA HOSTESSING

Emirates Lebanon Bank sal
IPT Group

Khoury Home Appliances SAL

Lebanese Development Cooperative
Libano-Suisse Insurance co.

Librex Holding Inc.
(Ritrio s.a.l. / Waterex Offshore s.a.l. / Medibrex Offshore s.a.l.)

G84
A*

E56
A5

G98
F56

D32
D42
F67

G96
A*2

Mastergroup hldg

A*1

Matco-Marketing and Trading co.

F69

Maliks

MG KOZAILY SARL
Moulin d’Or

Nesma & Partners Contracting Co. Ltd.
Online Money Transfer S.A.L

Professional Business Solutions Institute (PBSI)
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Teach For Lebanon

TELEPERFORMANCE Lebanon
THE LASER CLINIC S.A.R.L.
Torch SAL
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General Committee
President of Oraunion: Father Tony Khadra
General Coordinator: Ms. Lara Maghariki
Campaign and propaganda Coordinator: Ms. Brigitte Abou Antoun
Events Coordinator: Mrs. Petra Makhoul
Job Fair Manager: Mrs. Layal Nehme Matar
Lebanese University Coordinator Open Doors: Dr. Elie Hadchity
Christian Exhibition Coordinators: Mrs. Lara Saad, Mrs. Maguy Makhlouf, Mrs. Mona Tawk
Agricultaral and Craft Production Coordinator: Father Youhanna Mrad
PR and Fundraising Manager: Ms. Marie Akiki
Public Sector PR: Mr. Gergess Semaan
Administrator Database: Ms. Joyce Ayoub
Oraunion Film Festival Coordinator: Mr. Yan Delaj
Salon of Visual Art Coordinator: Mr. Jack Menassa
School Events Coordinator: Mrs. Nicole Challita

Graphic Designer: Jamal Awada
Printing: Chemaly & Chemaly
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List of Participating Institutions
The organizers would like to thank the following Sponsors, Supporters and Media Partners for
their participation and coverage.
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Forum de Beyrouth
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Email: events@oraunion.org
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